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RESUMO 

Este Trabalho Final de Graduação buscou fazer a análise da percepção da marca de bebidas 

energéticas Fire Night perante uma amostra do público jovem entre 18 e 23 anos de Santa 

Maria/RS de ambos os sexos. Para isso foram pesquisados e analisados os elementos 

relacionados a marca de bebida energética Fire Night, para averiguar a influência desses 

elementos em relação a percepção desses jovens sobre a marca. A partir deste objetivo foi 

possível detectar a percepção dos entrevistados em relação a cada elemento separadamente da 

marca, e também relacionando todos estes elementos na influencia da percepção geral da 

marca.  

 

Palavras-chave: Marca, percepção do consumidor, energético e Fire Night. 

 

 

ABSTRACT 

This graduation project sought to make the analysis of brand awareness of energy drinks Fire 

Night before a sample of young people between 18 and 23 years of Santa Maria/RS of both 

sexes. For this purpose were researched and analyzed the elements related to brand of energy 

drink Fire Night, to ascertain the influence of these elements in relation to perceptions of 

these young people about the brand. From this goal was possible to detect the perception of 

respondents for each element separately from the brand, and also linking all these factors in 

influencing the overall perception of the brand. 

 

Keywords: Brand, consumer perception, energy drink and Fire Night. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar de parecer um segmento de produto relativamente novo, devido ao seu sucesso 

recente na cultura ocidental, as bebidas energéticas já existem há 48 anos, sendo que segundo 

Julieta Ueta (2010), a pioneira neste mercado foi a marca japonesa Lipovitan-D, fabricada 

pela Taisho Pharmaceuticals, que começou a sua produção em 1962.  

Após mais de 20 anos no mercado oriental, a história dos energéticos começa a se 

tornar conhecida pelo mercado ocidental. E isso se deve em grande parte ao surgimento da 

marca austríaca Red Bull. Esta marca que hoje é uma das principais do mercado, foi fundada 

em 1984 por Dietrich Mateschitz, na Áustria e começou a comercializar o seu produto em 

1987. 

O segmento de bebidas energéticas vem crescendo exponencialmente no mercado 

brasileiro. Segundo dados do Instituto Nielsen, o consumo de energéticos entre os meses de 

julho e setembro de 2009 no país foi de 17,3 milhões de litros da bebida, um salto de 48,5% 

em relação ao mesmo período de 2008 . Juntamente com o crescimento desse mercado vem o 

surgimento das novas marcas, que disputam acirradamente um pedaço dessa fatia que deve 

crescer ainda mais. "No período em que os Estados Unidos consomem 4 bilhões de latas, o 

Brasil consome 150 milhões. Ainda há uma fatia muito grande de mercado a ser conquistada", 

diz João Wickert Taffarel, diretor de marketing da Dark Dog Brasil na matéria Bebidas 

travam disputa energética para a M&M Online. 

De acordo com a AFREBRAS, Associação dos Fabricantes de Bebidas do Brasil, 689 

produtos do segmento de bebidas energéticas foram lançados ao redor do mundo, sendo 137 

só no ano de 2009 nos Estados Unidos, que é o país que lidera em lançamentos seguidos por 

Japão, Brasil, Canadá e Inglaterra. 

Dentre estas novas marcas de energéticos que surgiram nos últimos dois anos está a 

Fire Night, uma marca gaúcha de Passo Fundo que faz parte da empresa Planalto Médio, uma 

empresa que trabalha há sete anos com a distribuição de diversas bebidas e que ampliou o seu 

mercado de atuação, começando com a fabricação de bebidas energéticas.  

A Planalto Médio atualmente fabrica duas marcas diversas de energéticos: a All Need 

e a Fire Night, sendo que a primeira marca é destinada ao público frequentador das casas 

noturnas e tem o seu produto vendido em latas de 250ml e garrafas de vidro de 250ml e 1 

litro, esta última assemelhando-se as embalagens de espumantes. E a segunda, Fire Night, é 
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destinada ao público que consome bebidas energéticas no seu dia a dia, tendo o seu produto 

vendido em garrafas PET
1
 de 250ml, 1 litro, 1,5 litros e 2 litros. 

 

Figura 1: Imagem da embalagem de 1 litro do Fire Night 

Fonte: www.balcão.com 

 

Figura 2: Imagem do banner do produto. 

Fonte: www.florianopolis.olx.com.br 

 

De acordo com a AFREBRAS, as embalagens desse segmento de produto variam de 

latas de 250ml até garrafas PET de 2 litros. Sendo que a grande maioria do mercado ainda é 

dominado pelos energéticos consumidos em latas de 250 e 473ml. Atualmente, segundo dados 

                                                 
1
 PET: Politereftalato de etileno, ou PET, é um polímero termoplástico, desenvolvido por dois químicos 

britânicos Whinfield e Dickson em 1941, formado pela reação entre o ácido tereftálico e o etileno glicol, 

originando um polímero, termoplástico. Utiliza-se principalmente na forma de fibras para tecelagem e de 

embalagens para bebidas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Whinfield&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dickson
http://pt.wikipedia.org/wiki/1941
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_tereft%C3%A1lico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etileno_glicol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
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da Associação, o tipo de embalagens que tem crescido mais rapidamente em suas vendas é o 

de garrafas PET, que detendo atualmente 7,2% de participação no mercado, teve um 

crescimento de 240% de 2008 para 2009. 

Então, por esses motivos, decidiu-se desenvolver um estudo que relacionasse bebidas 

energéticas com a publicidade. A partir daí, verificando o crescimento recente de bebidas 

energéticas em garrafas PET e percebendo o surgimento de novas marcas nesse segmento do 

mercado, optou-se por trabalhar com uma marca do nosso estado, ou seja, a Fire Night. 

Tratando-se de uma marca relativamente nova no mercado, decidiu-se estudá-la a fim 

de descobrir a percepção dos jovens consumidores de Santa Maria/RS entre 18 e 23 anos 

sobre esta marca, sendo este o principal objetivo da pesquisa. 

Para que o estudo fornecesse resultados satisfatórios de acordo com um mercado 

relativamente novo, também teve-se que adotar conceitos contemporâneos e que tivessem 

uma relação direta com o estilo de vida da sociedade atual. Para isso, usou-se como norteador 

para organizar a análise dessa pesquisa, o conceito de marca pós-moderna apresentado por 

Andrea Semprini no livro A Marca Pós-Moderna: Poder e Fragilidade da Marca na Sociedade 

Contemporânea. 

A partir desse conceito que coloca como ponto principal o modelo de Mix de Marca, 

definiu-se os seguintes objetivos específicos: 

a)Verificar a percepção de uma amostra do público estabelecido em relação ao produto 

(Embalagem e sabor); 

b)Analisar a percepção de uma amostra do público estabelecido em relação a 

distribuição do produto; 

c)Descobrir a percepção de uma amostra do público estabelecido em relação ao preço 

do produto; 

 d)Averiguar a percepção de uma amostra do público estabelecido em relação a 

comunicação da marca; 

e)Verificar a percepção de uma amostra do público estabelecido em relação ao 

posicionamento da marca. 

Foram definidos esses cinco pontos específicos para serem analisados, por se tratarem 

das cinco manifestações da marca trabalhadas por Andrea Semprini no conceito do mix de 

marca. 
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Então partindo desses objetivos desenvolveu-se uma estrutura de pesquisa, desde o 

referencial teórico até as considerações finais. 

No capítulo de referenciais teóricos buscou-se obter o conhecimento que serviu de 

base para o desenvolvimento e para os resultados da análise. Sendo que os capítulos 

abordados foram: a marca, a marca pós-moderna, a significação, as motivações humanas e a 

percepção. Sem contar com as suas subseções. 

O capítulo da metodologia foi utilizado como base para definição do caminho da 

pesquisa. Este foi o capítulo responsável pela organização de todo o estudo. 

Então com a metodologia definida, partiu-se para a análise dos resultados reunidos 

pelas entrevistas realizadas. Neste capítulo pode-se ligar as informações coletadas dos 

entrevistados com os referenciais teóricos reunidos no início do estudo.  

Com isso chegamos finalmente as considerações, onde foi feita uma avaliação de todo 

o estudo, considerando pontos favoráveis para o autor da pesquisa e para o objeto estudado.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No referencial teórico deste trabalho, aborda-se de maneira clara, específica e 

explicativa os assuntos relacionados ao tema do estudo. Buscou-se aqui referências dos 

principais profissionais de cada área abordada, possibilitando o maior esclarecimento 

daqueles que forem ler e analisar o estudo. 

Este referencial teórico irá abordar quatro assuntos principais que são: a marca (a 

marca pós-moderna), a significação e a percepção. Sendo que todas estas referências foram 

selecionadas com base na sua contemporaneidade e no histórico respeitado dos seus autores. 

Na busca de um esclarecimento completo da teoria deste estudo, buscou-se autores 

renomados como Andrea Semprini e Mark Batey entre outros profissionais reconhecidos em 

suas respectivas especialidades. Além de livros e informações fornecidas pela empresa da 

Fire Night, também fez-se necessário para este estudo, uma ampla pesquisa na web pois se 

tratando de um produto e de um público jovem, muitas informações não estavam disponíveis 

somente nas páginas impressas.  

Então, para adentrar na parte teórica deste estudo, decidiu-se começar pela marca. 

 

2.1 A MARCA 

 

Veículos, bebidas, materiais de construção, escritórios, enfim, a grande maioria dos 

produtos e serviços que nos cercam estampam uma marca. Alguns sabem fazer um bom uso 

dela, outros não, mas a verdade é que o conceito de marca está em constante evolução e  

muitas empresas as vezes não dão o valor que deveriam para valorizá-la, principalmente na 

atual sociedade em que vivemos. 

Para começar a falar sobre marca, buscou-se um pouco dos primórdios da sua história 

aonde Batey (2008, p.25) coloca em seu livro que o as suas primeiras aparições ocorreram no 

antigo Egito, aonde oleiros colocavam símbolos nos tijolos para identificá-los. Ainda segundo 

Batey, na Europa, os primeiros sinais de marcas vieram dos esforços das guildas medievais 

para exigirem que seus artesãos colocassem marcas de comércio em seus produtos, para 

proteger seus produtos e seus consumidores contra imitações de qualidade inferior.  

Analisando o aparecimento das marcas em tempos tão distantes, nota-se que desde 

milhares de anos atrás como no antigo Egito ou no período Medieval europeu, a grande 
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preocupação na implementação desses “símbolos” é com a originalidade, buscando fornecer 

aos consumidores a segurança estar comprando um produto de qualidade. Esse conceito da 

confiança através de uma marca começou a muito tempo atrás, mas continua até hoje como 

sendo uma das características fundamentais das marcas. “As marcas podem ser uma fonte de 

segurança contra as mudanças, as transições e a vulnerabilidade.” (BATEY, 2008, p.36). O 

autor ainda acrescenta que o relacionamento entre marca e consumidor só existe através da 

confiança. 

Porém com o aparecimento de novas marcas, outras necessidades foram surgindo. 

Uma dessas medidas foi para evitar a falsificação ou imitação das marcas, dando início ao 

registro de marcas. “A harpa da cerveja Guinness e o triângulo vermelho da Bass estão entre 

as marcas de comércio mais antigas do mundo, registradas pela primeira vez em 1876.” 

(BATEY, 2008, p.25). 

Após estas medidas burocráticas pela parte do ramo legal na evolução das marcas 

começou-se a notar que as marcas deixaram de ser para o público apenas figuras que 

garantiam que o produto “X” ou o produto “Y” eram originais e melhores que os outros. Foi a 

partir daí que começou a moldar-se o conceito atual de marca, deixando de ser um desenho e 

ou algumas letras bonitas que acompanhavam um produto, passando a ter um significado 

muito além da estética e se tornando um símbolo capaz de despertar diversos tipos de 

emoções na sociedade.  

 

Os progressos da indústria fizeram com que se tornasse cada vez mais difícil ganhar 

alguma vantagem competitiva somente pelos atributos de desempenho funcional dos 

produtos. Os marqueteiros procuraram se diferenciar e adotaram linhas mais 

emocionais, Começaram a criar marcas, atribuindo a elas personalidades e 

qualidades simbólicas. (BATEY, 2008, p.17) 

 

Segundo Semprini (2008, p.25) nos últimos 20 anos, as marcas passaram por uma 

evolução e por transformações profundas, tanto em sua lógica de funcionamento quanto em 

seu papel e seu significado. Segundo o autor, é essencialmente o lugar que elas ocupam nos 

mercados e nos espaços sociais que mudou de maneira significativa. Complementando esse 

pensamento sobre as marcas na atualidade, Batey fala que “uma marca pode consistir em um 

único produto ou ser composta de vários que se espalham por muitas categorias. Mas no 

centro existe uma alma, uma identidade distintiva que toca no fundo dos consumidores e 

transcende a representação física em termos de forma do produto.” (BATEY, 2008, p.27). 

É devido a esta “alma”, desta “identidade distintiva” que Batey coloca na citação 

supracitada que as pessoas acabam vendo nas marcas uma forma de expressar quem elas são 
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ou gostariam de ser. “As marcas nos oferecem um espelho formidável, nos reenviam uma 

visão ora charmosa, ora impiedosa de nós mesmos, de nossas escolhas, de nossos desejos.” 

(SEMPRINI, 2006, p.25). As marcas são elementos dotados de pura emoção aonde as pessoas 

necessitam que aquele símbolo represente algo do seu interesse tanto para ela quanto para as 

pessoas que convivem ao seu redor. 

 

O produto ou os serviços adquirem paradoxalmente um caráter completo de um 

novo tipo. Este caráter concreto nasce não mais dos desempenhos observados ou das 

funções do produto, mas do imaginário que ele coloca no lugar e da experiência que 

ele torna possível. A marca é, em um certo sentido, a instância que fornece um 

conceito dotado de sentido a uma experiência ou a um imaginário. (SEMPRINI, 

2006, p.50 
 

Ainda segundo o autor “Em geral, não é o preço que dissuade o consumidor, mas a 

convicção que o preço pedido não justifica mais do que uma oferta sem brilho, sem pontos de 

diferenciação significativos, e, principalmente, sem relação viva com o seu projeto de vida.” 

(SEMPRINI, 2006, p.54).  

Porém, para que as marcas conseguissem atingir este patamar de se tornar um objeto 

de acordo com o projeto de vida de um determinado público foi necessário que elas se 

adaptassem, evoluíssem e trouxessem as marcas que estavam como plano de fundo, para a 

frente dos produtos. Esse assunto Andrea Semprini aborda com ampla clareza em seu livro A 

Marca Pós-Moderna, e que neste estudo irá se tratar com mais profundidade no capítulo 

seguinte. 

 

2.2 A MARCA PÓS-MODERNA 

 

Para começar esta introdução ao que significa exatamente a marca pós-moderna 

Semprini coloca: 

A forma-marca pode ser destacada dos produtos de consumo e ser aplicada a todos 

os tipos de produtos ou discursos sociais: uma mídia, um museu, um partido ou um 

homem político, uma organização humanitária, um esportista, um cantor ou um 

filme. Assim a marca moderna, nascida há mais ou menos cento e cinquenta anos na 

esfera comercial, tornou-se hoje uma marca pós-moderna, um princípio abstrato de 

gestão do sentido que continua a se aplicar, em primeiro lugar, ao universo de 

consumo, mas que se torna utilizável, com as devidas modificações, ao conjunto dos 

discursos sociais que circulam no espaço público. (SEMPRINI, 2006, p.20) 

 

O que o autor coloca neste trecho de seu livro é que a marca pós moderna conseguiu 

libertar-se dos produtos e entrou nos mais variados contextos sociais da atualidade. Alguns 

exemplos para a aplicação prática deste discurso é quando a marca Nike patrocina atletas 
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como Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, ou quando a Adidas usa sua marca em atletas como 

Messi e Kaká. A marca está saindo do contexto único e exclusivo do produto, passando a 

fazer parte do conceito daquele atleta, assim como o atleta também contribui para a formação 

da imagem da marca. 

Para definir mais detalhadamente o modelo de marca pós moderna, Semprini (2006, 

p.22) coloca que este modelo baseia-se sobre uma distinção fundamental entre uma dimensão 

abstrata e condensada, que é o projeto da marca, e uma dimensão concreta e diversificada, que 

são as manifestações da marca. “É no interior do Projeto que se colocam a estratégia, a 

originalidade e a força sociocultural de uma marca. Mas são as sua Manifestações e, em 

primeiro lugar, os produtos e serviços propostos que concretizam o projeto, que estabelecem a 

convivência e o relacionamento cotidiano com os consumidores.” (SEMPRINI, 2006, p.22). 

Então o projeto acaba sendo o que Batey chamou de a “alma” do produto, ou seja, aquele 

elemento abstrato definidor do sentido da marca. O projeto é o eixo central da onde se 

desenvolve os produtos, a comunicação, a organização da empresa e todas os outros 

elementos concretos da marca, ou seja, as manifestações. “É sempre o Projeto de sentido na 

essência da marca que deve ditar a concepção e o desenvolvimento dos produtos, e não ao 

contrário.” (SEMPRINI, 2006, p.23). Como exemplos claros e tradicionais deste modelo 

aonde os produtos e todas as outras manifestações da marca são guiados por esse projeto tem-

se a marca Smart, aonde todas as suas manifestações são representações físicas ou emocionais 

do pensamento compacto. Ou até mesmo a marca Apple, que coloca como eixo central do 

desenvolvimento de seus produtos o design e a tecnologia para facilitar o trabalho, a 

comunicação e até mesmo o lazer das pessoas. 

Outra empresa que apesar de possuir uma pequena gama de três produtos no mercado 

mundial, mas que serve como um exemplo como projeto de marca para este estudo, é a marca 

austríaca Red Bull. Esta marca possui um projeto extremamente claro de coragem, ousadia, 

superação de limites e desempenho, aonde a partir desses conceitos a Red Bull passou a ser 

mais do que um produto e se tornou um símbolo de audácia, usando a sua marca no 

desenvolvimento de eventos, intervenções, equipes de Formula-1, equipes de Stock Car, entre 

muitas outras ações. Ou seja, ela determinou um projeto para a marca e segue nessa linha sem 

desviar suas atenções para nada que não remeta a isso, mesmo que para isso seja necessário 

desenvolver poucos produtos. Segundo o Diretor de Marketing da Red Bull, Pedro Navio 

apud Terra (2009), quanto maior o risco, maior o retorno para a marca e ainda completa 
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dizendo que “um evento Red Bull significa a concretização de loucuras e sonhos que temos, 

acreditamos e gostamos.” 

Em relação ao desenvolvimento de produtos ligados ao projeto de marca, Semprini 

(2006, p.41) coloca algo que se encaixa perfeitamente com o pensamento de poucos produtos 

da Red Bull, aonde ele fala que “as marcas são convocadas a desempenhar um papel duplo. O 

primeiro é de preferência tradicional e contribuir para legitimá-las... E a segunda é de analisar 

a pertinência de um novo produto em relação ao projeto da marca.” E ainda coloca que o 

desenvolvimento de novos produtos pode ter um resultado positivo no aumento das vendas, 

mas que a marca pode perder em legitimidade, caso esses novos produtos não estejam de 

acordo com o projeto da marca.  

 

A marca Americana de cerveja Miller dá um ótimo exemplo disso. Para aumentar o 

volume de suas vendas, no final dos anos 70, a marca faz evoluir a identidade de sua 

variedade premium (Miller High Life) de um universo sofisticado e voltado ao 

público feminino para um universo muito viril. Esta mudança inicialmente dá bons 

resultados em termos de vendas, mas quando a marca lança a Miller Lite, sua 

variedade baixa caloria, o crescimento desta cerveja confundirá a imagem masculina 

de Miller High Life. Nos anos seguintes, a Miller perseguiu sua política de 

diversificação, apesar de, na maioria das vezes, o desenvolvimento de cada nova 

gama ter um impacto negativo sobre as outras gamas da marca. Enquanto Budweiser 

permanece líder do Mercado Americano com uma gama mais concentrada e 

desenvolvida. ” (SEMPRINI, 2006, p.42 e 43) 

 

Quando uma marca consegue definir um projeto consistente, ela consegue atingir um 

significado concreto, fazendo com que o público facilmente se identifique com tudo o que a 

marca propõe. “O valor agregado de uma oferta, não provem mais, essencialmente, de sua 

concepção intrínseca, de suas qualidades técnicas ou do requinte de suas montagens 

financeiras, mas da capacidade de todos estes elementos de produzir significado para o 

destinatário de se inscrever em suas preocupações e seus projetos de vida.” (SEMPRINI, 

2006, p.92). 

Segundo Semprini (2006, p.105), as dimensões fundamentais que estruturam a noção 

geral de uma marca são: a natureza semiótica da marca, a natureza relacional da marca e a 

natureza evolutiva da marca. 

 

2.2.1 Natureza Semiótica 

 

A semiótica é tratada por Semprini não como a comunicação no seu sentido somente 

comercial, mas como uma forma de expressão muito mais ampla da marca, mostrando que 
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todos os elementos, manifestações que estão relacionados com uma marca são capazes de se 

comunicar com o seu público. 

 

A semiótica não é a comunicação, mas o significado, o sentido. Pela natureza 

semiótica da marca entendemos a capacidade dessa última para construir e veicular 

significados. Estes podem organizar em narrativas explícitas fortemente estruturadas 

e organizadas, como no caso da comunicação comercial e na publicidade, mas elas 

podem, igualmente, ser veiculadas por um grande número de outras manifestações 

de marca, que funcionam então como tantos outros atos discursivos, mesmo não 

seguindo o mesmo caminho da comunicação publicitária tradicional. É exatamente 

nesses atos discursivos que reside a verdadeira natureza da marca, aquela que 

constitui lenta e progressivamente ao longo do tempo, por uma acumulação coerente 

e pertinente de escolha e de ações.” (SEMPRINI, 2006, p.106) 

 

Essas outras manifestações, fora da esfera da comunicação comercial e da publicidade 

em que se refere Semprini, são a raiz da marca, pois será através dessa, que o público receptor 

irá avaliar se aquilo que está se passando na publicidade da marca é verídico ou não. Seguindo 

a mesma linha de raciocínio, Semprini (2006, p.104) coloca que “um discurso pode ser 

qualquer coisa de muito concreto, de absolutamente material ou prático.” 

 

A frigideira discurso seria, ao contrario, por exemplo, uma Tefal, com uma forma 

projetada por um designer, o círculo vermelho colocado ao centro do fundo para 

indicar a temperatura ideal para o cozimento, uma cor da moda, um tratamento 

jateado da superfície para torná-la agradável ao toque, um cabo ergonômico para 

facilitar o manuseio e os gestos de mexer e , destacável, para melhor acomodar a 

frigideira na lava-louças. A segunda frigideira não menos concreta e material que a 

primeira, mas ela é igualmente um discurso, um objeto de comunicação que conta 

uma história, que envia uma multiplicidade de mensagens sobre as tendências 

estéticas, sobre as técnicas de cozinhar, sobre as expectativas do usuário e, 

naturalmente, sobre a marca que a concebeu e a colocou no Mercado… 

(SEMPRINI, 2006, p.104) 

 

Colocando este assunto da natureza semiótica das marcas em um contexto da 

atualidade Semprini (2006, p.106) esta citada anteriormente, deve conseguir se inserir como 

pano de fundo de uma sociedade que reserva um lugar cada vez mais importante à procura de 

um sentido, a construção de projetos de vida que tenham um significado e uma relação com as 

suas experiências cotidianas. “O poder semiótico da marca consiste em saber selecionar os 

elementos no interior do fluxo de significados que atravessa o espaço social, organizá-los em 

uma narração pertinente e atraente e a propô-los a seu público.” (SEMPRINI, 2006, p.106). 

 

Hoje o espaço social parece estar dominado por preocupações eminentemente 

semióticas (procura de sentido, valores imateriais, midiatização generalizada). 

Entretanto, lembremos que o poder semiótico das marcas comerciais está sempre 

ligado a sua capacidade para articular um projeto de sentido a uma promessa 



 
 

16 

concreta e materializada pelas ofertas específicas de bens de serviços. (SEMPRINI, 

2006, p.108) 

 

Seguindo este raciocínio Semprini (2006, p.108) ainda cita um exemplo muito 

pertinente sobre essa questão, que é da marca Benetton, que provou ter uma capacidade 

impressionante para desenvolver uma publicidade muito original, chocante e que foi capaz de 

gerar discussões e impactos culturais talvez nunca gerados pela comunicação comercial até os 

tempos de hoje. Porém, apesar dos anúncios e da publicidade de grande repercussão, ela não 

soube representar este conceito puramente publicitário ao seu projeto de marca, que segundo 

Semprini, provavelmente não existia. Era uma publicidade de discussão cultural, para 

produtos que não tinham nenhuma relação com isso. “Passados dez anos, o que resta da marca 

Benetton no imaginário coletivo são as comunicações chocantes e não o seu projeto de marca 

e seus produtos. Ou seja, mais uma vez se comprova que uma manifestação depende da outra 

e todas elas juntas devem fazer parte de um projeto único de construção de marca. 

Posteriormente irá se falar um pouco mais sobre esta relação de equivalência das 

manifestações da marca, quando se colocar em questão o modelo de mix de marca, proposto 

pelo autor. 

 

2.2.2 Natureza Relacional 

  

“Em um contexto pós-moderno, a marca aparece mais do que nunca como uma 

entidade relacional. Isto decorre, em partes, de sua natureza semiótica e, em partes de seus 

mecanismos e funcionamentos.” (SEMPRINI, 2006, p.109). Para definir melhor esta natureza 

relacional no contexto social Semprini (2006, p.109) separa esta relação em dois aspectos 

principais: a dimensão inter-subjetiva e a contratual. 

A dimensão inter subjetiva “é o resultado (mas sempre provisório, como veremos) de 

um processo contínuo de trocas e de negociações que implica diversos papéis de um grande 

número de protagonistas.” (SEMPRINI, 2009, p.109), que segundo o autor podem ser 

agrupados em três grandes pólos.  

O primeiro pólo é o da produção, que é aquele pólo que tem o poder de decisão sobre 

todas as manifestações da marca, ou seja, a empresa. “A decisão de lançar, modificar ou 

interromper a construção de um modelo, uma campanha ou um nome compete ao pólo da 

produção da marca. Este pólo compreende um conjunto de indivíduos, em geral conhecidos 

como empresa.” (SEMPRINI, 2006, p.109) 
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O segundo pólo é o da recepção, que de acordo com o autor é um termo melhor do que 

consumo, pois “explicita a dimensão eminentemente semiótica da marca em um contexto pós 

moderno.” (SEMPRINI, 2006, p.110). Assim o autor coloca que o projeto de marca 

desenvolvido pelo pólo da produção é recebido pelo pólo da recepção, que irá ler, interpretar e 

avaliar se aquele projeto de marca, seguido daquelas determinadas manifestações irão 

acrescentar e contribuir para as suas necessidades e para o seu próprio projeto de vida. 

Semprini ainda coloca esta questão do pólo da recepção em um contexto atual falando que 

com “O surgimento da internet, de grupos de discussão sobre as marcas é um exemplo 

interessante desta ampliação da audiência da marca. As comparações de preço, as 

experiências de uso, as críticas e os elogios são trocados em tempo real e fora de qualquer 

controle por parte da marca.” (SEMPRINI, 2006, p.111). Então se o projeto e as 

manifestações não estiverem muito bem resolvidos, rapidamente a marca terá uma queda no 

conceito por parte de muitos receptores. 

E o terceiro e último pólo é o contexto geral, ou seja, o ambiente e o período em que 

está acontecendo no qual está acontecendo o processo de troca entre o pólo da produção e o 

pólo  da recepção. Semprini (2006, p.111) coloca que “O contexto deve ser considerado como 

um verdadeiro e próprio protagonista, como um conjunto de instâncias que desempenham um 

papel decisivo na construção do projeto de marca e que interagem de maneira sistemática com 

os dois outros pólos.” 

Após estes três grandes pólos envolvidos na dimensão inter subjetiva entrarem em 

acordo, chega o momento de firmarem o contrato, ou seja fidelizar o receptor, é aí que entra a 

dimensão contratual. 

Segundo Semprini (2006, p.113) “A lógica de troca que está sempre implícita em uma 

lógica de marca é alimentada por uma promessa e solicita os destinatários dispostos a 

reconhecer um valor (funcional, simbólico) a esta promessa.”. O que o autor coloca com está 

afirmação é que o cliente só é fiel a uma determinada marca, pois aquela supre as suas 

necessidades e desejos de uma forma adequada ao seu estilo de vida, como valores simbólicos 

e funcionais. Então, a partir do momento em que estes valores são rompidos das necessidades, 

consequentemente não haverá mais lógica na troca. “A noção de contrato implica então, 

logicamente, a noção de fidelidade. Uma marca com a qual o público estabeleceu um contrato 

é, por definição, uma marca que este mesmo público atribui um valor e uma capacidade de 

propor um projeto, que corresponde a suas necessidades ou a seu projeto de vida.”  

(SEMPRINI, 2006, p.113). De acordo com Semprini (2006, p.114) “Os destinatários atribuem 
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um valor moral ao contrato e consideram sua ruptura exatamente como o não cumprimento de 

uma promessa na vida cotidiana, como uma falta grave, que pode justificar o distanciamento 

ou a rejeição da marca.”. Um dos exemplos que o autor cita a ruptura de contrato mais 

Celebre da história foi o caso da Coca-Cola, que teve a sua marca e o seu produto substituído 

pela New Coke, em 1985. Como todos sabem a modificação foi um fracasso que Semprini 

explica da seguinte forma: 

 

Para a marca, o nome da bebida (Coke) e seu sabor eram duas manifestações 

solidárias. Não se podia mudar uma sem alterar a outra. Paradoxalmente, para uma 

marca que é com freqüência invocada como a quintessência da lógica de marca, 

havia ali uma confusão entre o projeto de marca geral (exprimir um ícone no modo 

de vida americano) e uma das manifestações desse projeto, a saber, a fórmula do 

xarope que é a origem da bebida. Mudando integralmente o sabor e o nome (New 

Coke), a marca modificou um termo periférico do contrato (o sabor), que, aliás, ela 

tinha testado abundantemente em todos os mercados, mas também mudou um termo 

central do contrato (o nome), que identificava a própria essência do projeto de 

marca.  
 

Com isso, Semprini não quer dizer que uma marca esteja impossibilitada de mudar, se 

transformar e evoluir, mas desde que o faça da maneira correta, ou seja, de acordo com o seu 

projeto e com as expectativas do seu público. De acordo com Semprini (2006, p.115) “A 

questão da evolução de um contrato de marca pode ser igualmente considerada em uma 

perspectiva de interesses mútuos. Quando uma marca introduz modificações em seu contrato, 

ela deve sempre assegurar-se que elas aportem uma vantagem adicional a seus destinatários.” 

Sendo assim o autor concorda que uma marca pode e deve evoluir, pois faz parte da sua 

natureza.   

 

2.2.3 Natureza Evolutiva 

 

A evolução faz parte da natureza da marca, ela está inserida dentro de um contexto 

mutável e consequentemente necessita acompanhar este meio em que atua. “Pode-se 

considerar a marca como uma entidade viva que reage, sensível a todas as mudanças de seu 

ambiente.” (SEMPRINI, 2006, p.117). O autor ainda complementa dizendo que  “Uma marca 

de prestígio, é antes de tudo, uma marca que sabe perenizar seu projeto e perdurar no tempo.” 

(SEMPRINI, 2006, p.118). 

 

Toda marca que reduz seu vôo, que desacelera sua taxa de inovação e de 

criatividade, que pára de alimentar a relação que a liga com o seu público ou que não 

responde com rapidez aos desafios da concorrência e às mutações do contexto, é 
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uma marca que entra, automaticamente, em declínio. Sob este ponto de vista, a 

entropia tendencial lembra à marca que esta não é outra coisa a não ser uma 

construção cultural, um artefato cuja natureza semiótica a obriga a produzir 

significados permanentemente, a renovar seu projeto, a refrescar sua imagem, sob 

pena de cair em declínio. (SEMPRINI, 2006, p.120) 

 

Então, além de ter a obrigação de ter como base a sua história, as marcas também 

devem ser ágeis  o bastante para se adaptar às evoluções do sistema, possibilitando adaptações 

e flexibilidade, mas não esquecendo do seu projeto original. Pois somente assim será possível 

desenvolver uma identidade de marca.  

 

2.2.4 Identidade de Marca 

 

Alguns autores chamam de imagem de marca, outros chamam de valor de marca ou 

brand equity, porém Semprini prefere tratar desse aspecto como a identidade, porque segundo 

ele “A noção de identidade não alimenta a ambigüidade inerente à noção de equity, já que ela 

considera claramente o valor econômico de uma marca como conseqüência de seu valor 

social. Graças ao desenvolvimento de um projeto diferente e atraente é que uma marca produz 

um valor econômico, a longo prazo.” (SEMPRINI, 2006, p.126). 

“É a identidade de uma marca que o público conhece, reconhece e, eventualmente, aprecia. É 

ainda a identidade que funciona de maneira metonímica para exprimir, de forma rápida, 

condensada e simplificada a grande variedade de significados e de nuances das manifestações 

da marca.” (SEMPRINI, 2006, p.124). Então, o projeto criado pelo pólo de produção 

supracitado é a alma da marca e a identidade é a cara, ou seja, aquilo que o receptor vê e 

interpreta dela. “Podemos dizer que uma certa diferença entre os dois pólos é necessária e 

sadia para uma marca, pois permite uma troca mais rica e um respeito da cultura e das 

perspectivas próprias de cada pólo… A identidade de marca é, na realidade, a resultante desta 

dialética e não um de seus dois termos.” (SEMPRINI, 2006, p.125) 

Segundo Semprini (2006, p.123) a marca deve ser algo simples e facilmente 

reconhecido, porque assim será muito mais fácil a sua identificação no momento em que ela 

se relacionar com o seu receptor, além de ser uma vantagem para a sua percepção perante a 

concorrência. Porém o autor complementa que a identidade não deve ser confundida com um 

slogan de impacto criado por um bom publicitário, mas que deve realmente fazer parte de 

todos os elementos que envolvem a marca. 
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2.2.5 O Mix de Marca 

 

O mix de marca proposto por Semprini é basicamente um modelo evolutivo do famoso 

marketing mix. O que o autor define um pouco mais sobre a iniciação desse modelo na citação 

abaixo: 

 

Os anos 90 representam uma reviravolta, pois é nesta época que o Mercado começa 

sua transição pós-moderna e orienta-se decididamente para os valores imateriais. As 

dimensões simbólicas e semióticas tornam-se cruciais, elas fornecem o próprio 

combustível que alimenta o universo do consumo e sua impressionante aceleração… 

Assistimos então uma formidável evolução da lógica de marca, que começa uma 

verdadeira escalada do modelo de marketing mix e remonta, progressivamente, de 

uma posição marginal e funcional para uma posição central e dominante com 

relação aos outros parâmetros do mix. (SEMPRINI, 2006, p.150) 

 

 

Figura 3: Marketing mix integrando a marca 

Fonte: livro A marca pós-moderna 

 

Semprini defende que este modelo de marketing mix mostrado acima já esteja 

ultrapassado, pois para ele proporciona para a sociedade uma troca de bens e serviços, 

enquanto que atualmente o mix de marca propõe “um mercado em que se trocam projetos de 

sentido, concretizados pelos produtos e serviços. No mix de marca é o projeto da marca, sua 

proposta fundamental que define as condições de funcionamento de todo o sistema e traça as 

linhas diretrizes de seu desenvolvimento e de sua coerência” (SEMPRINI, 2006, p.150). 

Sendo assim o mix de marca é um modelo que tem como seu norteador o projeto de marca, 

que seria o cérebro do mix, aonde as suas manifestações são o corpo, ou seja, o produto, o 

preço, a comunicação, a distribuição e o posicionamento. “No mix de marca, a marca pertence 

a esfera do conteúdo, do abstrato, do significado. É aqui que se encontram o projeto de marca, 

seus valores, suas promessas, suas orientações e seu savoir-faire… Uma marca não troca 

diretamente seu projeto de sentido, mas as concretizações deste projeto, sob forma de 

produtos e de serviços.” (SEMPRINI, 2006, p.151) 
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Figura 4: Modelo do Mix de marca 

Fonte: livro A marca pós-moderna 

 

“Podemos então definir o Segundo nível do esquema como a esfera da manifestação 

da marca, o nível em que o projeto de sentido da marca se desdobra e encarna-se em múltiplas 

escolhas mais ou menos explícitas.” (SEMPRINI, 2006, p.151). A partir deste modelo, os 

produtos não serão mais desenvolvidos somente de acordo com os lançamentos da 

concorrência só para não perder um determinado mercado, com o mix de marca as empresas 

lançaram novos produtos de acordo com um projeto de marca, evitando assim casos como o 

da cerveja Miller citado acima, aonde a empresa desenvolveu produtos sem pensar nas 

promessas que a marca fez para o projeto de vida dos seus clientes. 

Semprini também coloca alguns exemplos de como uma manifestação da marca como 

o preço e a distribuição, podem ter um papel decisivo em relação a identidade da marca para 

os seus receptores.   

Assim a escolha de um certo nível de preço pode veicular uma significação que 

contribui para a identidade de marca. As marcas de luxo compreenderam este 

mecanismo e souberam utilizar a variável do preço para alimentar a dimensão de 

sonho, que é indissociável da idéia de luxo… A escolha das lógicas distributivas 

respondem às mesmas exigências. Para a maioria das marcas, a escolha de sistema 

de distribuição pode ser uma manifestação importante de projeto da marca e de sua 

identidade. (SEMPRINI, 2006, p.152) 

 

A partir deste modelo de mix de marca, acaba-se também com uma antiga discussão 

sobre o que é mais importante, marca ou produto, mostrando que nenhuma é mais importante 

do que a outra, “o produto não é nem oposto, nem complementar, nem suplementar à marca, 

ele é sua manifestação.” (SEMPRINI, 2006, p.153). Então, assim como todos os outros 

elementos que estão em volta de uma marca, a comunicação, o preço, a distribuição e o 

posicionamento, são manifestações da marca e necessitam seguir o projeto traçado por ela. 

 

2.3 SIGNIFICAÇÃO 
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Para começar a abordar o assunto sobre a percepção de marca, primeiramente será 

necessário entrar em um tema relacionado, que é a significação, pois segundo Batey (2008, 

p.56), “A análise da percepção que o consumidor em das razões que guiam sua tomada de 

decisão deve ser formada como um estudo do significado.”. Já no início do seu livro, O 

Significado das Marcas, Batey (2008, p.13) coloca que “As marcas auxiliam a se definirem e 

a determinarem seu lugar no mundo, ou melhor, nos diferentes mundos e ambientes em que 

transitam.”, porém frisando a palavra auxiliam ele complementa que “O significado da marca 

é criado pelas pessoas.”. Para estruturar a sua afirmação, Batey (2008, p.13) coloca como 

referência os estudos de semióticos estruturalistas como Roland Barthes, que mostraram que 

as pessoas não são receptores passivos de significados e que ao invés disso, eles envolvem-se 

diretamente no processo de significação.  

De acordo com Batey (2008, p.14) a racionalidade é uma faceta importante da psique 

do consumidor, porém ela é apenas uma das três dimensões envolvidas em seu 

comportamento: Racionalidade consciente, emoções semiconscientes e DNA. Isto é, que para 

completar o processo de análise de uma marca, existem ainda dois fatores além da razão, que 

é o DNA, ou seja, uma propensão biológica inconsciente do indivíduo pela preferência de 

algo, e as emoções semiconscientes. 

“Certa marca compreende significados de duas fontes: aqueles codificados e 

comunicados pelo dono da marca; e os significados captados, criados e atribuídos pelos 

consumidores num ambiente permanente de consumo.” (BATEY, 2008, p.16). Assim como 

Batey, Semprini (2006, p.125) também compartilha deste mesmo pensamento quando afirma 

que a identidade de uma marca é a resultante da discussão entre o pensamento do pólo da 

produção e o pólo da recepção. Pode-se dizer então que o processo de significação de uma 

marca é formado do resultado das informações passadas pela marca, com as análises e das 

interpretações do receptor de acordo com o seu ponto de vista sobre aquilo que está sendo 

informado. “O poder semiótico das marcas é sempre um poder sobre duplo controle, aqueles 

dos receptores e o das outras marcas.” (SEMPRINI, 2006, p.107) 

Apesar de parecer simples o processo de percepção de uma marca não se forma 

instantaneamente, para uma marca conseguir enraizar as significações na busca da formação 

de uma percepção, é necessário que as informações sejam repetidas muitas vezes, através de 

inúmeros contatos com o receptor. “As associações de marca são criadas, mantidas e 

incrementadas por toda a experiência e encontro que o consumidor tem com ela… Com o 

tempo, experiências e encontros vão formando um conjunto de associações influenciando a 
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percepção da marca e gerando a rede associativa ou engrama da marca” (BATEY, 2008, 

p.28). De acordo com Schachter citado por Batey (2008, p.28) “Engramas são as mudanças 

transitórias ou permanentes em nossos cérebros que resultam da codificação de uma 

experiência… Um evento comum em nossa vida cotidiana consiste em inúmeras visões, sons, 

ações e palavras.” Então, basicamente, os engramas são às memórias que guardamos de 

determinados momentos da nossa vida. 

 

O cérebro guarda engramas, fortalecendo as conexões entre diferentes neurônios que 

participam da codificação de uma experiência. Nesse processo, as conexões entre 

neurônios ativos são reforçadas e esse padrão específico de atividade cerebral gera o 

engrama. Quando, mais tarde, tentamos nos lembrar da experiência, uma ordem de 

recuperação induz outro padrão de atividade no cérebro e, se esse padrão for 

suficientemente semelhante um padrão previamente codificado, vai haver a 

lembrança (ibid). (BATEY, 2008, p.29)  

 

 Então a partir do momento que vivencia-se algo, ele automaticamente é gravado no 

cérebro, porém quanto mais tarde tentar-se lembrar deste momento, mais elementos em 

comum a memória precisará ter para conseguir executar essa lembrança. Por isso quanto mais 

vezes a ação for repetida ou elementos de uma determinado momento estiverem envolvidos 

no cotidiano das pessoas, mais fácil será executada essa lembrança.  

 

No caso da rede associativa de uma marca, a informação ou input vem dos muitos e 

diferentes encontros com a marca. Eles geram um estímulo que é guardado no 

cérebro e se acrescentam a rede associativa já existente para a marca. A nova 

informação sobre a marca passa por uma trilha neural e modifica o engrama. Quanto 

maior a freqüência que passa pela trilha, mais definida ela fica. Portanto, quanto 

mais constantemente um determinado elemento é conectado ao engrama de uma 

marca, mais forte ele tende a ser associado com aquela que está em nosso cérebro 

(vide HEATH & HOWARD-SPINK, 2000). 

 

Para facilitar a absorção deste conhecimento será colocado um exemplo simples. 

Quanto mais os receptores verem a marca Colcci em festas de música eletrônica, mais eles 

irão relacioná-la com esse elemento, música – eletrônica, e mais fácil ficará lembrar dessa 

associação. Por esse motivo é que as marcas não devem ligar a sua marca a elementos 

contraditórios, contrários e que não se identificam, porque senão a marca ficará confusa de ser 

identificada, devido a sua associação incoerente de elementos. “Se trilhas diferentes forem 

criadas, as associações existentes sofrem com a interferência do aumento do ruído ou do 

tráfego, levando potencialmente ao que Schachter (1996, p.79) chama de “um engrama cada 

vez mais nebuloso.” (BATEY, 2008, p.30).  
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Então como foi dito anteriormente, uma marca não se define imediatamente na mente 

do público, ela desenvolve uma rede de associações que são reforçadas ao longo dos 

encontros entre marca e indivíduo, fazendo com que cada nova informação reforce ou 

modifique o engrama já formado, como coloca Batey (2008, p.30) “À medida que essas 

conexões entre associações de marca são reforçadas ao longo do tempo, elas efetivamente 

passam a definir a marca na mente dos consumidores.” Para ilustrar esta rede neural criada a 

partir dos engramas, inseriu-se a imagem abaixo. 

 

Figura 5: A marca como uma rede neural associativa 

Fonte: livro O significado da marca 

 

“Quanto mais fortes e resistentes forem as associações mentais de um consumidor com 

a marca, mais forte será, potencialmente, a relação intrínseca entre o consumidor e ela… A 

real importância de modificador a fórmula de um produto, mudar a embalagem ou a 

propaganda é o efeito que isso vai ter na relação com o consumidor” (BATEY, 2008, p.32). 

Porém essas mudanças podem reforçar um engrama, ou torná-lo “cada vez mais nebuloso”, 

como coloca Schachter. Essa troca de embalagem ou produto como citado acima, deve ser 

amplamente estudada e concretizada da maneira correta, sem romper o contrato implícito que 

a marca fez com o seu cliente, como coloca Semprini referindo-se à natureza contratual da 

marca pós-moderna e citando o caso fracassado da New Coke. 

Sobre este conceito de natureza contratual colocado por Semprini, Batey (2008, p.32) 

coloca que devido ao grande número de marcas disponíveis no mercado, as pessoas mantêm a 

mente aberta em relação às marcas ofertadas, formando uma lista de possibilidades. A partir 

do momento em que uma marca é incluída na lista de possibilidades, ela deve se mostrar mais 
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importante e sedutora que as demais, desenvolvendo uma vantagem nessa competição. 

Complementando com o conceito de Semprini, a marca deve se relacionar com o projeto de 

vida da pessoa, assim ela estará desenvolvendo uma relação com o cliente, facilitando sua 

memorização e consequentemente colocando-se em vantagem sobre às demais. “A confiança 

depositada em uma marca e na performance superior atribuída a ela deriva de suas qualidades 

tangíveis e intangíveis. Estas são, e precisam ser, experimentadas continuamente pelo 

consumidor, tanto diretamente (pelo consumo), quanto indiretamente (pela propaganda ou 

boca a boca).” (BATEY, 2008, p.34 e 35). 

 

2.4 MOTIVAÇÕES HUMANAS 

 

Para que o receptor inclua uma marca em sua lista de possibilidades e execute a 

função de consumidor, é necessário que ele seja motivado. Segundo Batey (2008, p.38) “A 

motivação é formada pelos estímulos, necessidades, desejos e vontades que dão início a uma 

cadeia de eventos que culminam em um determinado comportamento. A necessidade de 

reconhecimento ocorre quando há uma perceptível discrepância entre o estado real e aquele 

que se deseja estar física ou psicologicamente.” Ou seja, quando uma pessoa tem o desejo de 

ser identificado como uma pessoa radical, porém na realidade ela não representa essa figura, 

consequentemente ela estará sendo auto motivada a se tornar uma pessoa com essas 

características e para isso ela irá em busca de ações e produtos que representem isso tanto 

para ela quanto para às pessoas que estão ao seu redor. Existe uma diferença entre o seu 

estado real e o imaginário ou de desejo, então motivada a se tornar aquilo que ela ainda não 

representa ser, a pessoa vai em busca do seu imaginário através de ações e produtos que o 

possam torná-lo real.  

Porém as necessidades ou desejos que motivam as pessoas é apenas a vontade de 

representar um determinado estereótipo, como o próprio Batey (2008, p.38) diz: “A 

multiplicidade de necessidades que geram motivação nos consumidores é complexa e extensa, 

e vai desde as mais básicas exigências fisiológicas para a sobrevivência até os desejos de 

autodeterminação e autodefinição”. 

 

2.4.1 Necessidades Humanas 
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De acordo com Batey (2008, p.39) “na linha da conhecida hierarquia de necessidades 

criada pelo psicólogo Abraham Maslow, é Possível identificar três categorias Básicas ou 

agrupamentos de necessidades dos consumidores: utilitárias, de identidade e emocionais.” 

Segundo essa linha hierárquica de necessidades, a partir do momento em que as necessidades 

básicas são supridas, o indivíduo começa a buscar saciar as necessidades e desejos culturais 

mais importantes, preocupando-se cada vez mais com o significado simbólico dos bens e 

menos com a sua funcionalidade.  

Apesar dessa linha hierárquica ser muito importante, hoje existem conceitos de estados 

de necessidade um pouco modificados em relação ao de Maslow, como Batey coloca: 

 

A necessidade dos consumidores se encontram em um fluxo constante, com 

necessidades diferentes se interpondo e se misturando. Em especial, tais estados são 

influenciados diretamente pelo contexto e pela situação em que o indivíduo se 

encontra: a atmosfera, o meio ambiente e o próprio humor, atitude e sentimentos 

pessoais – o que podemos chamar de estado de humor do indivíduo. (BATEY, 2008, 

p.40)     

 

Para conseguir o sucesso, as marcas precisam suprir essas necessidades e desejos dos 

consumidores. Batey (2008, p. 41) coloca que os benefícios da marca podem ser relacionados 

diretamente com as necessidades dos consumidores.  

 

As características funcionais e os benefícios de uma marca respondem às 

necessidades utilitárias dos consumidores: embalagem conveniente, capacidade de 

tirar manchas sem desbotar as cores, etc. As necessidades emocionais e de 

identidade são atendidas pelos benefícios que uma marca oferece aos consumidores. 

Em especial, benefícios expressivos atendem a necessidades de identidade e motivos 

de autodefinição, autoexpressão, autoafirmação, reafirmação e afiliação, entre 

outros. (BATEY, 2008, p.41 e 42) 

 

Confira o que está sendo colocado por Batey na figura abaixo.  
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Figura 6: Estados de necessidades / benefícios 

Fonte: livro O significado da marca 

 

O autor ainda complementa dando um exemplo aonde o simbolismo do status está 

diretamente relacionado ao alto preço da marca e dos produtos, possibilitando a autoafirmação 

do consumidor em relação à sua capacidade financeira e dando a entender aos outros a sua 

posição na sociedade. 

 

2.4.2 Emoção  

 

“Emoções são motivacionais por natureza, na medida em que despertam certas 

respostas e padrões comportamentais. Elas estão no cerne do modo como experimentamos a 

vida e todas as suas vicissitudes.” (BATEY, 2008, p.57). Neste caso da percepção, estudar a 

emoção é de extrema importância para compreender quais sensações o consumidor é capaz de 

sentir ao entrar em contato com uma marca. Segundo Batey (2008, p.57) as emoções 

determinam os valores e a ética dos indivíduos, influenciando no julgamento, além de dar 

mais entusiasmo e sentido à vida. 

De acordo com Batey existem duas coisas que são necessárias saber sobre as emoções 

antes de relacioná-las com as marcas: 

 

A primeira tem a ver com o fato de que a cognição e a emoção são entrelaçadas... O 

que as pessoas sentem por uma marca integra seu pensamento sobre ela. A segunda 

dinâmica se refere a como a memória funciona. Quando experimentamos algo 

suficientemente significativo para ser processado, as partes componentes da 

experiência são armazenadas em locais diferentes da memória. Inclusa nesses 

componentes está qualquer emoção associada à experiência. Memórias emocionais 

são guardadas em nosso inconsciente. (BATEY, 2008, p.57).  
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“Encontros com marcas fazem parte de nossa experiência diária e se caracterizam pela 

memória emocional associada a elas. É assim que o significado da marca é gravado na psique. 

Sem emoção não se cria uma conexão mental.” (BATEY, 2008, p.58). Então isso significa 

que uma marca tem que saber trabalhar de modo emocional e suficientemente marcante para 

se inserir na mente do receptor. Consequentemente pode-se dizer que marcas que trabalham a 

sua comunicação de uma forma extremamente racional acabam não sendo emocionais e não 

sendo marcadas na psique do receptor. 

De acordo com Batey (2008, p.58) os psicólogos identificaram quatro componentes de 

uma reação emocional: um sentimento de resposta afetiva (como experiência de alegria ou de 

raiva), uma resposta cognitiva (a interpretação da situação, a percepção da causa da emoção e 

o rótulo colado à emoção), uma resposta psicológica (mudanças físicas no corpo, como 

aceleração dos batimentos cardíacos ou da pressão) e uma resposta comportamental (uma 

expressão do rosto ou ação específica). 

“Uma avaliação cognitiva ocorre para avaliar se a situação é significativa para o nosso 

bem-estar. É normal que isso aconteça inconscientemente e tenha origem biológica ou 

evolucionista – ligada ao nosso instinto de sobrevivência ou de segurança.” (BATEY, 2008, 

p.58). O autor ainda intera que as emoções são manifestadas de maneiras diferentes, tendo 

cada uma sua característica. Nojo, raiva, surpresa, medo entre outras, cada uma tem o seu 

jeito de se representar. 

De acordo com Batey (2008, p.60) os psicólogos propuseram a idéia de pensar nas 

emoções por “famílias” ou categorias, com a emoção primária como núcleo emocional e os 

membros de cada categoria se alastrando a partir do núcleo em várias mutações. Além disso 

alguns Teóricos também defendem a idéia da combinação de emoções básicas, gerando outras 

emoções. “Temor, surpresa e tristeza juntas produzem decepção.” 
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Figura 7: Das emoções ao temperamento 

Fonte: livro O significado da marca 

 

Batey (2008, p.61)  também situa as emoções por localidades, dizendo que “os 

humores costumam ser mais suaves e controlados que as emoções. O que dura bem mais 

tempo é o temperamento, a disposição de evocar certas emoções ou humores que deixam as 

pessoas alegres e festivas ou melancólicas.” 
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Figura 8: “Famílias” das emoções 

Fonte: livro O significado da marca 

 

Ligando às emoções à publicidade, Batey (2008, p.65) coloca que “Holbrook e Batra 

(1987), identificaram que as três dimensões emocionais do prazer, da excitação e da 

dominação mediam os efeitos do conteúdo da propaganda sobre as atitudes relacionadas a ela, 

e que o resultado total mensurava em parte os efeitos do conteúdo da propaganda sobre as 

atitudes perante a marca.” Então como o próprio Batey diz: “Seja pela propaganda, seja pelo 

próprio uso de um produto ou serviço, o papel das emoções é fundamental para a 

compreensão das marcas e do significado que elas têm sobre nós.”  

 

2.4.3 Autodefinição 

 

A sociedade pós-moderna, como Batey coloca, caracteriza-se pela negociação 

contínua de significados entre os indivíduos através das experiências vividas, na busca da 

formação e afirmação de uma identidade. 
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De acordo com Batey (2008, p.67) a autoimagem de um indivíduo é formada por três 

dimensões: o self que acredito que sou, o self que eu gostaria de ser e o self como eu acho que 

os outros me percebem. “Esse terceiro componente, do self visto e influenciado pela 

percepção das pessoas que nos são queridas, companheiros, grupos de referência etc., é como 

um fator critico da identidade.” 

 

 

Figura 9: Esquema da autoimagem 

Fonte: livro O significado da marca 

 

“As pessoas tendem a passar uma impressão que está em algum lugar entra a 

apresentação exata da sua autoimagem e uma que se orienta para as identidades desejadas. 

Uma das maneiras pelas quais as pessoas tentam expor a sua identidade (e é apenas um modo, 

que não deve ser nem exagerado nem subestimado) é por meio dos padrões de consumo.” 

(BATEY, 2008, p.68). Mais uma vez, agora através do conceito da autoimagem, Batey coloca 

os padrões de consumo como uma maneira do indivíduo buscar a sua identidade ideal, ou  

seja, aquilo que ele quer representar ser. E ainda salienta colocando que atualmente os bens de 

consumo vem cada vez mais sendo utilizados como símbolos e formas de criar e expressar a 

própria identidade e que em relação a isso, as marcas exercem um papel fundamental, 

principalmente quando estão associadas a produtos que são usados em público. Ou seja, as 

pessoas compram roupas da Ellus, carros Mercedez e tênis Adidas, mas usam o detergente e a 

lâmpada mais baratos que estiverem disponível no mercado. A partir disso, Batey (2008, 

p.69) propõe uma Formula: “Self real + marca = self ideal.”. “Os bens materiais são usados 

como significantes simbólicos de uma identidade, um estilo de vida, um gosto.” (BATEY, 

2008, p.69). Por isso que Semprini enfatiza a necessidade de se trabalhar com um projeto de 

marca que tenha relação direta com os projetos de vida das pessoas. 

Porém Batey (2008, p.69) complementa dizendo que um indivíduo não 

necessariamente imagina apenas um self ideal para si. Ele pode buscar uma variação entre 

alguns selves, dependendo do seu contexto sociocultural, ou seja, dos seus ambientes de 

convívio. “Cada um está ligado a um certo numero de normas, valores e características. 
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Muitas vezes as pessoas procuram combinar com o protótipo, procurando fazer suas imagens 

sociais se conformarem o máximo possível com as características prototípicas de um 

determinado papel.” (BATEY, 2008, p.69). 

Em relação a estes selves ideais que os indivíduos buscam, existem alguns que são os 

mais explorados pelas marcas e pela publicidade. Batey (2008, p.72) relaciona estes selves 

com os arquétipos de Jung, que nada mais são do que “as forças motivacionais mais 

profundas e primitivas dentro de nós, como o desejo de ser heróico ou a vontade de sair e 

explorar o mundo” espelhadas em uma figura. 

 

Os arquétipos representam aspectos fundamentais da condição humana. Eles tocam 

nossos motivos mais profundos e proporcionam uma estrutura firme para o senso de 

significado. As impressões arquetípicas que são gravadas em nossa psique são 

descritas por Jung como tendências inatas de experimentar algo de determinada 

maneira. (BATEY, 2008, p.73)     
 

Para expor a relevância dos arquétipos no contexto da publicidade Batey cita um texto 

exposto no site do Center for Applications of Psychological Type: 

 

Como os arquétipos são imas de significado da psique, eles formam uma ponte entre 

as motivações humanas mais profundas e as experiências sentidas (inclusive 

produtos e serviços) que preenchem, ou prometem preencher, as necessidades 

básicas humanas. 

 

A partir disso Batey (2008, p.76) complementa dizendo que utilizando os arquétipos as 

marcas penetram nas experiências e motivações mais profundas e primitivas estabelecendo 

uma afinidade emocional e “forjam conexões fortemente arraigadas em seus consumidores.” 

O autor ainda continua, colocando que grandes marcas normalmente são identificadas com 

um arquétipo e que uma série variada deles pode tocar os indivíduos, dependendo de suas 

necessidades e do contexto em que está inserido. “A conexão acontece quando o arquétipo 

atiça a psique do consumidor, que está aberta e receptiva a ele.” (BATEY, 2008, p.76) 

Como o próprio Batey (2008, p.77) coloca “não existe um limite fixo para o numero 

de arquétipos potenciais, e suas descrições variam de um autor para o outro.”. Porém serão 

citados alguns desses principais arquétipos escolhidos por Batey. 

O explorador, investigador ou peregrino: “o explorador está constantemente numa 

busca, numa jornada à procura de algo”, seja de um território não explorado, de novos 

caminhos, do auto conhecimento ou da iluminação espiritual. Algumas marcas que usam este 

arquétipo aventureiro, pioneiro, livre e independente são: Land Rover e Timberland. 
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O prestativo ou caridoso: dedicado à segurança, ao bem-estar e ao conforto dos outros. 

Também pode aparecer como o ajudante, o filantropo ou o altruísta. É normalmente associado 

a figuras maternas e paternas. Uma marca brasileira que se utiliza desse arquétipo benevolente 

e generoso de forma muito bem aplicada é a Sazón. 

O amante: guiado pela necessidade de dar e receber amor. Seja na amizade ou no 

romance, o amante significa compromisso afetivo. Algumas marcas que utilizam esse 

arquétipo são: Ferrero Rocher e a Avanço. 

O trapaceiro: incorpora as energias da Malicia e do desejo de mudança. Ele anseia 

pelo fantástico e por fugir das rotinas monótonas. É aquela parte de nós que faz graça do 

pomposo, que rompe tabus e que diz o indizível. Algumas marcas que se utilizam desse 

arquétipo são: Pepsi, Campari (com um belo toque do arquétipo de amante), canal FX, a Red 

Bull e as Havaianas. 

O criador: geralmente aparece na forma de artista, escritor, musico ou inventor. 

Qualquer coisa que nos permita expressar simultaneamente algo novo e duradouro. Uma das 

marcas que mais sabe se utilizar desse arquétipo aqui no Brasil é a cerveja Bohemia. 

O fora da lei, proscrito ou rebelde: ele existe às margens da sociedade e pode ser visto 

como alguém que não se encaixa para a comunidade. Ele é quem quebra as regras, geralmente 

motivado por algo que despertou impotência ou ressentimento. Uma marca que consegue usar 

muito bem isso é a Harley-Davison. 

O herói: ele sai em defesa dos que estão em perigo e são motivados pelo desejo de 

provar o seu valor por meio de atitudes corajosas e feitos nobres, especialmente em 

circunstâncias difíceis. Algumas marcas que utilizam esse arquétipo são: Nike e a Oi. 

Porém como Batey (2008, p.86) coloca, “Alavancar o significado dos arquétipos 

envolve mais do que simplesmente usar o simbolismo em uma única campanha publicitária. 

Marcas arquetípicas chegam a essa posição se tornando a expressão duradoura e consciente de 

uma identidade arquetípica intrínseca à marca.” Então é necessário fazer muito mais que 

somente uma campanha para desenvolver uma identidade de marca baseada em um arquétipo, 

é necessário integrar comunicação, produção, preço e distribuição. Estando esses pontos 

alinhados, o projeto de marca será seguido e o arquétipo será absorvido pelo público. 

 

Quando uma marca domina o benefício da categoria ( o que deve ser refletido em 

seu significado principal) e se alinha empaticamente com o arquétipo que melhor 

representa a essência da categoria (o que se reflete no significado simbólico da 

marca que motiva o consumidor instintivamente), essa marca estará numa posição 

indestrutível nesse mercado. (BATEY, 2008, p.88)     
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Batey (2008, p.91) ainda coloca que uma marca pode trabalhar com arquétipos 

secundários, desde que estejam alinhados com a identidade da marca. Por exemplo: A 

Campari, ela é uma marca que sempre trabalha com dois arquétipos juntos, o do trapaceiro, 

por provocar sensações inesperadas e aos mesmo tempo sensual, arquétipo do amante. 

 

2.5 PERCEPÇÃO 

 

“Os chamados benefícios sensoriais rederem-se à experiência física de uma marca e 

derivam de suas propriedades sensoriais – aparência, sabor, aroma, textura, etc. Eles podem 

advir das características intrínsecas do produto e seus ingredientes ou pelo design da 

embalagem.” (BATEY, 2008, p.95) 

Batey (2008, p.96) inicialmente destaca a importância do design entre estes benefícios 

sensoriais, porém enfatiza também a grande dificuldade de transmiti-lo na propaganda, assim 

como outro elementos sensoriais dos produtos. Alem disso o autor ainda reforça a importância 

do contato pessoal entre receptor e produto. “A propaganda pode representar os benefícios 

sensoriais, mas é somente quando o consumidor entra em contato com pessoal com os 

aspectos físicos da marca que esses benefícios alcançam todo o seu impacto.” (BATEY, 2008, 

p.97). 

Para iniciar o estudo sobre a percepção, Batey (2008, p.98) primeiramente fala sobre a 

importância complementar que a sensação tem sobre isso colocando que “a sensação é a 

resposta imediata dos nossos receptores sensoriais (olhos e nariz) aos estímulos básicos como 

a luz, o som, e a textura.” Ele ainda complementa dizendo que os dados da sensação são 

levados diretamente ao cérebro para a interpretação. “O que adicionamos ou subtraímos 

dessas sensações quando atribuímos um significado a elas dá o resultado do processo de 

percepção.” 

 

Figura 10: O processo de percepção 

Fonte: livro O significado da marca 
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Segundo Batey (2008, p.99) o processo este processo é caracterizado pela 

subjetividade. “As interpretações e significados que atribuímos aos estímulos sensoriais que 

percebemos emanam dos nossos esquemas – isto é, o sistema de crenças e sentimentos que 

temos. Inevitavelmente haverá algum tipo de influência cultural.” Para exemplificar esta 

influência da cultura sobre a percepção dos indivíduos, Batey coloca um ótimo exemplo, de 

um anúncio de recrutamento para policia da Inglaterra. 

 

Figura 11: Anúncio de recrutamento da Metropolitan Force  

Fonte: livro O significado da marca 

 

Batey então faz o seguinte comentário: 

 

O anúncio foi construído de maneira inteligente, de modo a expor nossos próprios 

preconceitos quando confrontados com uma imagem assim, dramática. 

Evidentemente, o anuncio também ilustra a nossa interpretação, a partir de um 

estímulo, é determinada socioculturalmente: ele pode ser interpretado de um modo 

diferente pelos leitores de um pais ou em um momento distinto, quando não 

existirem mais os problemas com os quais a policia de Londres se defrontava nos 

anos 90. (BATEY, 2008, p.100)      
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A partir da interpretação deste anúncio, Batey começa a buscar os primeiros e 

fundamentais pontos da percepção, os sistemas sensoriais (visão, cor, som olfato e tato). 

Em relação a visão, Batey (2008, p.101) coloca que existem dois pontos importantes 

em relação a este sentido. Primeiro falando que o processo visual é um processo  ativo de 

construção e interpretação e não somente uma recepção passiva. “Tudo o que vemos, 

construímos: cores, movimentos, formas, tudo.” E em segundo ele coloca que a visão “é um 

processo pessoal e subjetivo, onde nosso sentido pessoal de realidade se torna a realidade que 

experimentamos. Em grande parte, o que queremos ver.” 

O autor ainda afirma que o cérebro utiliza 35% de sua força para o processo, se 

tratando do segundo sentido que mais facilmente é assimilado e gravado pelo cérebro, 

perdendo apenas para o olfato.   

Um fator que está extremamente ligado a visão é a cor, que “já foi comprovado 

cientificamente que, apesar de algumas de nossas reações as cores serem comportamentos 

aprendidos, outras são respostas psicológicas.” (BATEY, 2008, p.103). O autor complementa 

dizendo que “O fato é que o modo que reagimos às cores é influenciado por uma combinação 

de fatores culturais, sociais, biológicos e fisiológicos.” 

A partir desta analise das cores Batey (2008, p.104) faz algumas colocações da relação 

das cores com os significados, através de expressões que são usadas em alguns países, 

associando as cores às emoções, sensações e sentimentos. Por exemplo, mercado negro, em 

português significa um mercado ilícito e irregular de bens e dinheiro. Outro exemplo que 

poderia ser colocado é a expressão “está tudo azul”, para dizer que está tudo bem, pelo fato de 

o azul estar associado na nossa cultura a sensações de esperança, confiabilidade e 

tranqüilidade. 

Batey (2008, p.105) aproveitando estas exemplificações coloca que “as cores podem 

ter associações positivas e negativas.” Porém afirma que a associações positivas na cultura 

ocidental são positivas do que negativas, como será visto no quadro abaixo. 
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Figura 12: Conotação das cores nas culturas ocidentais 

Fonte: livro O significado da marca 

 

Relacionando as cores às marcas Batey (2008, p.106 e 107) coloca que: 

 

É certo que a cor é um aspecto importante para o reconhecimento de uma marca. 

Porém, como as associações e significados simbólicos que comentamos aqui podem 

demonstrar, as cores podem ser utilizadas para conseguir bem mais do que uma 

simples diferenciação. Elas podem dar a deixa para produtos, despertar emoções e 

ajudar a construir conexões num nível inconsciente entre a marca e as pessoas. As 

cores podem influenciar as percepções de prioridades de produtos como o gosto, por 

exemplo. (BATEY, 2008, 106 e 107)    
 

Prendendo-se mais na questão da cor como uma influenciadora no paladar dos 

indivíduos, Batey (2008, p.107) cita um exemplo de uma pesquisa realizada sobre café, aonde 

os cafés servidos em xícaras amarelas eram considerados suaves, os servidos em canecas 

vermelhas foram considerados ricos em sabor e os servidos em canecas marrons foram 

percebidos como fortes demais. Isso mostra que de acordo com a tonalidade das cores, cada 

indivíduo acaba alterando inconscientemente o sabor dos produtos. 

O estudo do som, como simbolismo ou a fonossemântica “se refere ao processo por 

meio do qual o som efetivo da palavra invoca um significado.” (BATEY, 2008, p.110). Batey 

afirma que apesar de muitos dos lingüistas modernos acreditarem que a fonossemântica 

desempenha apenas um papel pequeno na linguagem, os defensores do simbolismo do som 
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apresentam algumas provas capazes de contrariá-los. “Pesquisas mostraram que as pessoas, 

quando se defrontam com palavras fictícias ou incomuns, usam frequentemente o simbolismo 

do som para extrair o significado dessas palavras quanto ao objeto a que se referem” 

(YORKSTON & MENON apud BATEY, 2008, p.111). Isso quer dizer que novas marcas que 

desempenham um papel de palavra incomum, serão fortemente influenciadas pelo seu nome e 

pelo significado fonossemântico que ele irá causar para os receptores. 

Batey (2008, p.112) afirma que “a parte mais importante do simbolismo sonoro tem a 

ver com a estrutura fonética das palavras.” Ele ainda complementa dizendo que os fonemas 

em algumas situações, estão ligados a significados específicos e até a emoções, e que isso é 

muito expressivo em relação ao significado de uma marca. Consequentemente ele conclui que 

esse fato contribui para que os nomes das marcas sirvam de “deixas fonéticas” para o 

significado delas. 

 

Letras ou fonemas individuais numa marca contêm um significado que pode influir 

na percepção de um atributo ou disparar reações perceptivas em relação aos nome da 

marca. Graças a maciez do som, fonemas sibilantes como o s e o c fricativo sugerem 

feminilidade, suavidade e serenidade... Sons mais explosivos ou guturais (ou seja, as 

letras b, c, d, g, p e t) são mais duros e tendem a evocar vigor e masculinidade... Na 

pesquisa, quanto mais fortes eram as consoantes e mais agudas as vogais de marcas 

hipotéticas de papel higiênico e materiais de limpeza doméstica, mais aumentava a 

percepção do consumidor sobre a aspereza do produto. As vogais altas e frontais i 

(pronuncia-se ai em inglês) e e (pronuncía-se i em inglês) conotam um tamanho 

pequeno, enquanto as vogais graves e anteriores como a, o e u (pronuncian-se ei, ou, 

iul, em inglês) sugerem um tamanho grande. (BATEY, 2008, p.113 e 114).     

 

Batey (2008, p.114) cita o exemplo da Intel como uma marca que sabe usar a 

fonossemântica na sua marca, aonde desde 1991 ela inclui ao final de cada peça audiovisual 

um jingle espirituoso com cinco notas. O jingle sempre aparece junto com a marca.  

Além do som, outro fator importante dos sentidos humanos em relação ao estudo da 

percepção é o paladar, que segundo Batey (2008, p.115) “é um sentido muito pouco 

sofisticado. As células receptoras em nossas papilas gustativas respondem a apenas cinco 

sabores básicos: doce, azedo, salgado, amargo e recentemente se descobriu um quinto 

chamado umami, uma palavra emprestada do japonês.” Para reforçar a falta de sofisticação 

deste sentido, o autor ainda completa dizendo que “90% daquilo que entendemos como sabor 

vem do olfato. A visão também exerce um papel.” (BATEY, 2008, p.115). 

A cor como já foi falado anteriormente é um fator importante na questão do sabor do 

café porém uma pesquisa com uma analise mais geral comprovou que “Alimentos com cores 

vivas normalmente parecem ser mais apetitosos do que os de cores mais neutras.” (BATEY, 
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2008, p.115). Apesar de parece totalmente separado dessa questão de sabor “a propaganda e o 

comportamento das pessoas com relação a certa marca também podem afetar suas 

percepções.” (BATEY, 2008, p.115). Para exemplificar isso, Batey utiliza o clássico caso da 

New Coke: 

 

As marcas que conseguem tomar conta do mercado de um sabor específico ou que 

podem levar sabores únicos ao consumidor aumentam as chances de se diferenciar 

da concorrência. Por outro lado, a preferência por um sabor não é necessariamente a 

garantia de sucesso da marca, como a Coca-cola percebeu em meados da década de 

oitenta. Os pesquisadores da PepsiCo descobriram que, em testes de olhos vendados, 

os consumidores preferiram o gosto da Pepsi ao da Coca-cola. Essa descoberta foi 

base da bem-sucedida campanha do Pepsi Challenge [desafio Pepsi]. Em resposta, a 

Coca-cola gastou milhões de dólares em pesquisa de mercado e realizou 200 mil 

testes de olhos vendados por iniciativa própria para verificar que uma “New Coke” 

reformulada se saia melhor que a Pepsi e a Coca-cola então existentes.   
 

Como já foi citado anteriormente apesar da grande aprovação do sabor New Coke, a 

modificação foi um fracasso, que segundo Semprini foi motivado pela troca da marca da 

Coca, o principal elemento da natureza contratual com os seus consumidores. 

Outro sentido muito importante para a percepção humana é o olfato. Segundo Batey 

(2008, p.117) o olfato é o sentido que tem acesso mais direto ao cérebro. Esse sentido é o 

único a ter ligação neurológica direta ao sistema límbico do cérebro, que guarda e intermedia 

as memórias e as emoções. Portanto os aromas podem acessar instantaneamente a memória 

emocional guardada em nosso inconsciente. 

“Na década de 1980, os gerentes de supermercado da Inglaterra começaram a perceber 

ter uma padaria e deixar que o cheiro do pão fresquinho se espalhasse pelo ar contribuía para 

mais vendas de pão e de tudo o mais também. Assim nasceu o marketing olfativo.” (BATEY, 

2008, p.117). 

Outro fator que ajudar a representar a importância do olfato para a percepção é que “as 

pessoas são capazes de se lembrar de aromas com 65% de perfeição depois de um ano, 

enquanto a lembrança visual de uma fotografia cai para cerca de 50% depois de apenas três 

meses.” (BATEY, 2008, p.118). Além disso Batey (2008, p.118) afirma que os seres humanos 

são capazes de reconhecer até dez mil cheiros diferentes.  

Batey (2008, p.121) coloca também que além do cheiro influenciar no sabor dos 

alimentos e das bebidas, o aroma às vezes supera o sabor, como mostra uma pesquisa nos 

Estados Unidos aonde 90% dos consumidores gostam do cheiro de café, porém apenas 47% 

realmente aprecia o seu sabor. “O fato do cheiro e do gosto serem virtualmente inseparáveis 

tem implicações e apresenta oportunidades para o desenho da embalagem.” (BATEY, 2008, 
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p.121). Em relação a isso Batey (2008, p.121) coloca um exemplo que ocorreu na indústria de 

café dos Estados Unidos, aonde algumas marcas começaram a produzir suas embalagens com 

válvulas para que o receptor pudesse sentir o cheiro e consequentemente um pouco do gosto 

do café na própria prateleira do supermercado. 

Para finalizar esta parte dos estudos humanos Batey (2008, p.122 e 123) coloca o tato, 

segundo ele “é o primeiro sentido a se desenvolver no feto. Usamos o tato para constatar a 

presença de algo nocivo – um objeto que pode estar quente demais ou ser pontiagudo. Mas 

também o utilizamos para apreciar as texturas e as formas físicas. As propriedades táteis 

fazem a conexão com os significados simbólicos.” Ainda de acordo com o autor, o tato pode 

indicar e criar uma proximidade emocional, ele pode ser a ligação para uma sensação de bem-

estar, “como podem atestar os milhões que freqüentam spas e recebem massagens 

terapêuticas e de recuperação.” 

Para exemplificar a ordem da aproximação do indivíduo ao produto em relação ao 

tato, será usada a seguinte citação de Batey: 

 

No ambiente do varejo, somos primeiro seduzidos para uma embalagem visualmente 

atraente. Se ela tiver uma aparência agradável de ser tocada, estaremos mais 

propensos a tirá-la da prateleira e quando a tivermos em nossas mãos, suas 

propriedades táteis começam a influenciar na nossa percepção. (BATEY, 2008, 

p.123) 

 

O autor ainda complementa falando que o design que atualmente mais está em alta são 

as embalagens finas, de design ergonômico e agradável de se tocar em qualquer produto. 

“Comunicar benefícios de produtos que são mais aparentes pelo sentido do tato requer um uso 

inovador da mídia.” (BATEY, 2008, p.123). 

Batey (2008, p.125) também coloca que assim como as pessoas dependem das 

informações sensoriais para interpretar e atribuir significados aos seus ambientes de convívio, 

as marcas também acabam sendo influenciadas por essas mesmas informações e estímulos. 

“As marcas que conseguem alavancar vários pontos de contato com seus consumidores 

deixam um perfil mais forte e mais vivo em sua mente.”. Porém segundo Batey (2008, p.129) 

devido à capacidade limitada do cérebro e da quantidade gigantesca de informações que existe 

nos ambientes que os indivíduos transitam, as pessoas tendem a filtrar e selecionar apenas 

uma pequena quantidade dos estímulos a que estão sendo expostas para o processamento 

consciente. 

“Alguns fatores aumentam as chances de seleção de estímulos para aperfeiçoar seu 

processamento. Um deles se refere às necessidades, motivos e objetivos do consumidor. As 



 
 

41 

pessoas tem maior tendência a prestar atenção em informações que sejam relevantes e 

instrumentais para fazê-las atingir seus objetivos ou satisfazer seus anseios.” (BATEY, 2008, 

p.130), isso chama-se “vigilância perceptiva”. 

Outro fator que segundo Batey (2008, p.131) pode influenciar a seleção perceptiva é a 

natureza do estímulo. O autor coloca que tamanho, cor, posição e novidade são fatores muito 

relevantes no momento da seleção e que fazem a diferença. “A atenção involuntária é uma 

resposta inata que pode acontecer quando algo surpreendentemente, inesperado ou ameaçador 

chama a nossa atenção imediatamente”. Ele ainda complementa dizendo que “qualquer tipo 

de surpresa perceptiva pode aumentar a possibilidade de seleção.” 

Então após a colisão da mente da pessoa com a informação recebida, chega o 

momento da interpretação da mensagem. Segundo Batey (2008, p.134)  

 

A interpretação se refere ao significado que as pessoas dão aos estímulos ou da 

mente das pessoas. Esses significados podem sair dos próprios estímulos ou da 

mente das pessoas. O contexto também desempenha um papel critico ao formar 

nossas interpretações. A propósito, já se disse que não existe significado sem 

contexto. Este pode ser de natureza pessoal, situacional ou sociocultural, por 

exemplo. Da mesma maneira como as pessoas diferem em relação aos estímulos que 

percebem primeiro, também os significados que se atribuem aos estímulos podem 

ser diferentes. Duas pessoas podem perceber o mesmo evento, mas interpretá-lo de 

formas muito diferentes. (BATEY, 2008, p.134 e 135) 

 

Porém Batey (2008, p.135) adverte que a importância do contexto em que acontece a 

percepção e a interpretação não deve se sobrepor ao significado da marca e sim auxiliá-lo. 

“Para auxiliar na atribuição de significados aos estímulos e dar sentido ao mundo, nos 

valemos dos nossos esquemas.” (BATEY, 2008, p.135). De acordo com o autor, estes 

esquemas são espécies de “plataformas mentais”, estruturas organizadas “que refletem o 

conhecimento, a experiência e as expectativas de um indivíduo sobre um determinado aspecto 

do mundo.” Para Batey (2008, p.135, 136) arquétipos, estereótipos e papéis sociais são 

exemplos desses esquemas, porque através deles é possível “guiar a codificação e o 

armazenamento da informação”. Ou seja, através de conceito de pessoas que já estão 

memorizados nos cérebros dos indivíduos, torna-se muito mais fácil o processo de 

interpretação da informação. 
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3. METODOLOGIA 

 

Com base no referencial teórico e visando alcançar os objetivos definiu-se a 

metodologia de pesquisa mais adequada para este estudo que visa analisar a percepção dos 

jovens em relação a marca Fire Night por meio das cinco manifestações expostas por Andrea 

Semprini no modelo de mix de marca, que são: o produto, a distribuição, a comunicação, o 

preço e o posicionamento. 

Para conseguir chegar a análise completa da percepção das cinco manifestações da 

marca Fire Night pelo público estabelecido, foi necessário aplicar o processo metodológico de 

Análise e Síntese, aonde de acordo com RAMPAZZO (2002) “a análise é a decomposição de 

um todo em suas partes. A síntese é a reconstituição do todo decomposto pela análise.” Ou 

seja, será analisado primeiramente a percepção dos elementos que envolvem a marca, para 

posteriormente unificá-las formando a percepção da marca.  

Através desse processo de análise e síntese, esta pesquisa foi desenvolvida com caráter 

exploratório e com análises qualitativas, apoiada em um referencial teórico atual e composto 

por autores conhecidos em seus respectivos ramos de atuação. Essa metodologia de pesquisa 

foi escolhida pelo fato de ser a que melhor se encaixa para o desenvolvimento e a análise 

abrangente deste estudo.  

Segundo Gil (2009, p.27) “As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.” O autor ainda 

continua, dizendo que este método envolve levantamento bibliográfico e documental, 

entrevistas não padronizadas e estudos de caso, justamente como foi desenvolvido este 

estudo. Gil (2009, p.27) ainda complementa dizendo que “pesquisas exploratórias são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato”. Ou seja, tratando-se de um assunto tão amplo como a percepção das 

pessoas, acredita-se que seja mais interessante estudar uma visão geral, possibilitando a 

análise de todas as expressões, sensações e emoções, do que tentar restringir esses elementos, 

possibilitando uma análise pobre e restrita.   

O estilo de análise qualitativa, como foi citado anteriormente, encaixou-se 

perfeitamente nesse estudo, pois através deste tipo de análise, pode-se avaliar e sentir as 

expressões dos entrevistados de uma maneira mais aberta. Segundo Gil (2009, p.175), falando 

sobre este tipo de análise qualitativa, ele diz que “não há fórmulas ou receitas predefinidas 
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para orientar os pesquisadores. Assim, a análise dos dados na pesquisa qualitativa passa a 

depender muito da capacidade e do estilo do pesquisador.” Neste caso, o sucesso da análise 

ocorreu primeiramente devido a pesquisa bibliográfica e documental, que reuniu as 

informações necessárias para o desenvolvimento da mesma. Além disso, outro fator 

importante para o sucesso deste estudo foi o desenvolvimento das entrevistas que através de 

questões mistas, conseguiu reunir as informações necessárias referente a percepção dos 

entrevistados.  

Após passar por dois testes práticos e ser aprimorado, o questionário final aplicado na 

entrevista foi desenvolvido com perguntas referentes aos objetivos geral e específicos da 

pesquisa, que foi aplicado em uma amostra dos jovens entre 18 e 23 anos de Santa Maria. 

Decidiu-se trabalhar com uma amostra do público porque se tornaria praticamente impossível 

fazer esta entrevista com todo o público estabelecido. Em relação a isso Gil (2009, p.89) diz 

“De modo geral, as pesquisas sociais abrangem um universo de elementos tão grande que se 

torna impossível considerá-los em sua totalidade. Por essa razão, nas pesquisas sociais é 

muito freqüente trabalhar com uma amostra.”  

No total, a entrevista composta por 24 questões abertas e fechadas foi realizada com 

22 estudantes universitários de cursos variados, das classes B e C
2
, sendo todos eles 

consumidores do produto. O critério para a escolha da amostra deste público foi por 

conveniência, tratando-se todos os entrevistados de amigos e conhecidos.  

Apesar desta pesquisa se tratar de um estudo exploratório, optou-se por trabalhar com 

uma entrevista estruturada, devido ao pouco conhecimento na área da psicologia, mais 

especificamente na área de percepção e da personalidade humana. Decidiu-se trabalhar a 

coleta de dados por parte dos entrevistados desta forma, pois de acordo com Gil (2009, p.115) 

a entrevista pode tomar diferentes formas e rumos, dependendo do conhecimento e das 

habilidades do entrevistador na condução da mesma. De acordo com o autor, para um 

entrevistador conduzir uma entrevista informal, ou seja, “de caráter absolutamente não 

diretivo, exigem-se conhecimentos profundos da personalidade humana e, pelo menos, um ou 

dois anos de treinamento.” Sendo assim, apesar de se tratar de um tipo de pesquisa em que 

seria mais interessante trabalhar com uma entrevista informal, neste caso isso poderia se 

tornar prejudicial para o estudo, pela falta de conhecimento específico nas área acima citadas. 

                                                 
2
 Essa classificação é feita com base na posse de bens e não com base na renda familiar. Para cada bem possuído 

há uma pontuação e cada classe é definida pela soma dessa pontuação. As classes definidas pelo CCEB são A1, 

A2, B1, B2, C, D e E. 
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Porém às questões formuladas no questionário da entrevista foram em sua maioria, 

questões abertas que segundo Gil (2009, p.122) “possibilita a ampla liberdade de resposta.”, 

dando assim mais liberdade aos entrevistados de se expressarem. Como já foi dito 

anteriormente, foram elaboradas 26 questões, sendo delas 17 abertas, 2 dependentes e 7 

fechadas. 

As questões formuladas de forma aberta, foram feitas dessa forma pois necessitavam 

que os entrevistados dissessem com as suas palavras as suas definições sobre determinado 

elemento, possibilitando assim fazer uma análise mais completa em relação às percepções. As 

perguntas formuladas de forma fechada, foram feitas assim, pois eram elementos que já 

estavam relacionadas à questões abertas, sendo necessário apenas uma classificação de cada 

elemento para auxiliar na análise da percepção.   

Para a aplicação deste questionário o entrevistador organizou um encontro casual, 

mais precisamente um churrasco, e convidou amigos e conhecidos que eram possíveis 

consumidores do produto com as características do público-alvo da pesquisa. Destes possíveis 

consumidores com os quais a entrevista foi aplicada, somente aqueles que foram constatados 

consumidores de fato que se validou a pesquisa. Acredita-se que essa foi a melhor forma de 

conseguir a atenção dos entrevistados de forma espontânea e cordial, sem qualquer tipo de 

resistência. De acordo com Gil (2009, p.116) “Para que a entrevista seja adequadamente 

desenvolvida, é necessário, antes de mais nada, que o entrevistador seja bem recebido.” 

O público-alvo da pesquisa foi escolhido porque de acordo com Márcio Montanari, 

diretor de marketing da empresa Planalto Médio, “a bebida energética vem se tornando cada 

vez mais popular entre os jovens de 17 à 27 anos”, e também pelo fato de Santa Maria ter uma 

grande concentração desse público em relação as outras cidades do Estado, devido ao seu 

grande número de escolas, faculdades e universidades. 

Para facilitar a análise deste estudo, ela será dividida em quatro sub capítulos, onde 

será analisada uma manifestação da marca por cada sub capítulo, com exceção do preço e da 

distribuição que serão colocados em um mesmo sub capítulo que se chamará contexto, devido 

a sua forte ligação. Cada sub capítulo será analisado de acordo com as respostas dos 

entrevistados no questionários e confrontadas com os conceitos e teorias expostos no 

referencial teórico dessa pesquisa. 

Primeiramente a análise começou a ser feita a partir do produto. Em relação a este 

assunto, Semprini (2006, p.22) destaca a sua real importância, dizendo que é no projeto que se 

colocam as estratégias, a originalidade e a força sociocultural de uma marca. “Mas são as sua 
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manifestações e, em primeiro lugar, os produtos e serviços propostos que concretizam o 

projeto, que estabelecem a convivência e o relacionamento cotidiano com os consumidores.” 

Posteriormente, a análise passa para o primeiro elemento a ser avaliado do produto, ou 

seja, o sabor. Apesar de Batey (2008, p.115) considerar o paladar um dos sentidos menos 

“sofisticados” por contar com a diferenciação de apenas cinco sabores básicos, além de ter 

que contar com 90% do olfato para a percepção dos sabores, pode-se considerar que no ramo 

de alimentos e bebidas, a avaliação deste elemento é fundamental para a percepção da marca. 

Após a análise do sabor do produto, parte-se para uma análise geral da apresentação 

do produto, onde pediu-se para os entrevistados avaliarem o conjunto de elementos que 

formam a embalagem do energético Fire Night. Em relação a importância deste conjunto de 

elementos ergonômicos e visuais, Semprini (2006, p.106) coloca o estudo da semiótica e a 

“capacidade desta última para construir e veicular significados.” Para exemplificar esta 

capacidade deste conjunto de manifestações visuais e ergonômicas do produto, o autor coloca 

um exemplo comparativo (citado no sub capítulo sobre a Natureza Semiótica desta pesquisa) 

entre uma frigideira comum e uma Tefal, destacando que todas as características físicas do 

produto possuem um significado que está relacionado diretamente com a percepção da marca. 

Então para finalizar a análise sobre a embalagem do produto, decidiu-se desenvolver 

questões classificatórias para avaliar a percepção dos entrevistados em relação a cada 

elemento responsável pela composição da embalagem do produto. 

Após ser feita a análise do produto, parte-se para o segundo sub capítulo, ou seja, o 

contexto. Este sub capítulo envolveu a distribuição e o preço, duas manifestações da marca, 

além de considerar também os ambientes de consumo e a freqüência de contato dos 

entrevistados com a marca e com o produto. 

Para Semprini (2006, p.111) “O contexto deve ser considerado como um verdadeiro e 

próprio protagonista, como um conjunto de instâncias que desempenham um papel decisivo 

na construção do projeto de marca e que interagem de maneira sistemática com os dois outros 

pólos.” Ou seja, o contexto é o ambiente que estabelece a troca de informações entre a marca 

e o público. 

Então, para conseguir definir a percepção dos entrevistados em relação a este contexto,  

optou-se por apresentar questões da mesma forma em que foram colocadas sobre a questão do 

sabor, primeiramente os entrevistados foram questionados sobre o local aonde o produto foi 

comprado e consumido, posteriormente classificando o ponto de venda e o ambiente de 
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consumo e mais tarde pedindo para que os entrevistados definissem esses dois momentos com 

adjetivos que soubessem descrever esses dois elementos do contexto. 

O local de consumo do produto pode revelar emoções inconscientes que afetam 

diretamente na percepção da marca. Para complementar essa afirmação, Batey (2008, p.58) 

coloca que os “encontros com marcas fazem parte de nossa experiência diária e se 

caracterizam pela memória emocional associada a elas. É assim que o significado da marca é 

gravado na psique. Sem emoção não se cria uma conexão mental.” 

Então para conseguir captar a percepção dos entrevistados sobre estes ambientes de 

consumo, agiu-se da mesma forma como na análise dos pontos de venda, primeiramente 

perguntando qual era o local de consumo, posteriormente fazendo uma avaliação 

classificatória e depois disso deixando que os entrevistados se expressassem livremente, 

citando adjetivos para esses momentos. 

Depois disso, partiu-se para a análise da freqüência de contato do entrevistado com a 

marca, Batey (2008, p.28) coloca que as “As associações de marca são criadas, mantidas e 

incrementadas por toda a experiência e encontro que o consumidor tem com ela. Com o 

tempo, experiências e encontros vão formando um conjunto de associações influenciando a 

percepção da marca e gerando a rede associativa ou engrama da marca”. Os engramas como 

explicado no referencial teórico deste estudo são as ações sentidas que resultam na 

codificação de uma experiência, que irão resultar na formação da memória e das lembranças. 

Finalizado o trecho de análise do contexto, parte-se para a análise de mais uma 

manifestação, a comunicação. Para salientar a importância da comunicação e mais 

especificamente da publicidade na construção e desenvolvimento da percepção de uma marca 

destacou-se a seguinte colocação exposta por Semprini: 

 

A comunicação é essencialmente considerada como uma função da marca, uma 

variável que permite torná-la familiar a seus destinatários. Sem dúvida começa a se 

interessar pela embalagem e por outros suportes, como os logotipos para melhor 

instaurar o discurso da marca, mas a publicidade permanece de longe o instrumento 

privilegiado desta abordagem. (SEMPRINI, 2006, p.44) 

 

Apoiado nesta afirmação pode-se constatar a importância da análise da comunicação 

para este estudo. Para que este trecho de análise fosse feito da melhor maneira possível, foram 

ligadas informações passadas pelo pólo produtor, ou seja, a empresa Planalto médio, com as 

informações coletadas dos entrevistados, para que posteriormente possa se definir qual a 

percepção dos entrevistados em relação a esta manifestação. 
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Primeiramente então foram feitas duas questões para que os entrevistados 

informassem se eles já tiveram contato com alguma peça publicitária da marca Fire Night e 

posteriormente, qual a sensação que este material despertou nele. 

Após a análise da comunicação, chega-se ao último elemento da manifestação, o 

posicionamento. De acordo com Batey (2008, p.18) “A afirmação de posicionamento da 

marca é um pouco mais do que a afirmação de posicionamento do produto. Ela tenta 

determinar o quadro de referência (a categoria do produto), o benefício-chave e os atributos 

que o apóiam.” 

Então, a partir da organização das análises como expostas acima, obteve-se os 

resultados descritos no capítulo “Resultados da Análise”. 
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4. RESULTADOS DA ANÁLISE 

 

Neste capítulo foi possível verificar a percepção dos entrevistados em relação a cada 

manifestação da marca, assim como descrito na metodologia deste estudo. 

A ordem dos resultados da análise da pesquisa foi feita na seguinte sequência: análise 

do produto, análise do contexto, distribuição e preço, posteriormente análise da comunicação 

e finalizando este capítulo, análise do posicionamento. 

  

4.1 ANÁLISE DO PRODUTO 

 

Neste sub capítulo foram analisados todos os aspectos que envolvem o produto, sendo 

avaliada a percepção dos entrevistados em relação ao sabor e apresentação do produto. Dentro 

da análise da percepção sobre a apresentação do produto irá se analisar todos os aspectos 

visuais da embalagem como: design (material, tamanho e formato), rótulo, logomarca e cores 

(da embalagem). De acordo com a AFREBRAS, associação dos fabricantes de bebidas do 

Brasil, “a variação das embalagens é o mais destacado motivo de as companhias continuarem 

vendo aumento nas vendas.” 

Então, a partir desta breve introdução começará a análise do produto através da 

avaliação da percepção dos entrevistados em relação ao sabor do produto.  

Para conseguir definir a percepção dos entrevistados sobre o sabor do energético Fire 

Night, foram desenvolvidas duas questões sobre este elemento. Na primeira questão pediu-se 

para avaliar o produto entre as cinco classificações expostas no questionário em anexo. A 

partir desta primeira questão pode-se notar que o sabor do produto era bom para 10 dos 22 

entrevistados, ou seja, a maioria dos entrevistados classificou positivamente o sabor do 

energético. Posteriormente para definir quais foram os critérios de avaliação dos 

entrevistados, pediu-se para que eles definissem com dois adjetivos o sabor do produto. Nesta 

análise pode-se observar que as palavras mais citadas foram forte e doce. 

Sendo assim, pode-se dizer que o energético Fire Night foi aprovado pelos 

entrevistados em uma das suas características mais importantes, o sabor. 

Então, para fazer a análise da percepção dos aspectos visuais do produto (embalagem) 

solicitou-se que os entrevistados colocassem novamente dois adjetivos em relação a 

embalagem do produto. Nesta questão pode-se observar que as palavras mais citadas foram: 
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chamativa, popular, comum, poluído, exagerado, legal, escuro e pobre, todas citadas duas 

vezes com exceção do adjetivo comum, que foi citado em três ocasiões.  

A partir da análise desses adjetivos, podemos verificar que a palavra comum, por ser a 

mais usada foi a que melhor soube definir a apresentação do produto. Auxiliada pelas palavras 

simples e normal, pode-se observar que esta avaliação por parte dos entrevistados não foi 

mera coincidência, considerando que a embalagem do energético Fire Night de um litro, a 

mais consumida entre os entrevistados, tem praticamente o mesmo formato de muitas outras 

marcas concorrentes, o que naturalmente resultou nesta análise dos entrevistados. 

 

 

Figura 13: Embalagens de 1 litro do Fire Night e seus concorrentes 

Fonte: o autor 

 

A partir daí, as questões começaram a ser mais relacionadas a classificação de cada 

elemento da embalagem, analisados separadamente. 

Primeiramente analisou-se o design do produto, ou seja, material, tamanho e formato 

do produto, onde neste ponto específico, o energético Fire Night teve uma avaliação razoável, 

de acordo com 11 dos 22 entrevistados, seguido por 7 entrevistados que classificaram o 

design do produto como bom. 

Posteriormente, analisou-se o rótulo do produto, ou seja, desenhos, informações e 

logomarca que estão no plástico que envolve a garrafa. Na avaliação deste elemento, 10 dos 

22 entrevistados classificaram o rótulo do produto como bom, seguidos de 6 dos entrevistados 

que consideraram o elemento razoável. 

Seguindo com a análise individual de cada elemento que compõe a embalagem, chega-

se à logomarca, que teve uma avaliação mediana, considerando que 10 dos 22 entrevistados 

classificaram a este elemento como razoável, seguido de 8 entrevistados que à consideraram 

boa, 2 que à classificaram como muito boa e 2 que a logomarca consideraram ruim. 
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Por último colocou-se a avaliação das cores, elemento este que teve a pior avaliação 

entre os que compõe a embalagem do produto. Na classificação dos entrevistados em relação 

a este elemento, obteve-se 8 classificações como razoáveis, 5 como ruins, 4 como boas, 2 

classificações como horríveis e 2 como muito boas. 

Por se tratar de uma embalagem que tem quase que em sua totalidade a garrafa coberta 

da cor preta, pode-se considerar que esta foi a cor que mais pesou na avaliação dos 

entrevistados. Esta classificação negativa pode ser explicada por alguns fatores, sendo que o 

primeiro fato é que o preto, como o próprio Batey (2008, p.105) coloca, é a cor que na cultura 

ocidental “tem o maior número de associações negativas”. E o segundo e principal fator desta 

análise é que a cor preta remete a sensações que não tem nenhuma relação sensorial com este 

tipo de produto, nem mesmo com a marca.  

A cor preta, segundo o quadro de Conotação das cores nas culturas ocidentais (exposta 

no sub capítulo da Percepção deste estudo), está ligada à poder, autoridade, formalismo, 

elegância, estilo, mistério, morte, luto, maldade, escuridão e medo, sendo que destas 

associações, muito poucas estão ligadas ao conceito popular da marca e ao fundamento 

principal da bebida energética que é estimular. 

Então agora, após analisar de forma geral e posteriormente cada elemento da 

embalagem do produto, pode-se dizer que o adjetivo mais citado na definição da embalagem, 

ou seja, comum, não teve uma percepção negativa. Considerando que o design foi o elemento 

que mais chamou a atenção dos entrevistados pelos adjetivos repetidos na definição da 

embalagem (diretamente ligados ao design) e que posteriormente este mesmo elemento tendo 

uma avaliação razoável por parte dos entrevistados, seguido de 7 classificações como bom, 

definitivamente estabeleceu que o design não colaborou para uma classificação negativa. Isso 

significa que a maioria dos entrevistados não se importa em consumir o Fire Night em uma 

embalagem praticamente igual ao dos seus concorrentes.  

 

3.2 ANÁLISE DO CONTEXTO, DISTRIBUIÇÃO E PREÇO  

 

Neste trecho da análise, se estudou os elementos relacionados ao contexto da marca, o 

ambiente de compra (distribuição) e os preços, duas das manifestações da marca estabelecidas 

por Semprini no mix de marca. Porém, além dessas duas manifestações, decidiu-se analisar 

mais um elemento considerado muito importante no contexto deste tipo de produto, ou seja, o 

ambiente de consumo e um pouco dos hábitos de consumo desse público. A partir da análise 
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desses elementos se obteve uma avaliação mais completa sobre a percepção dos entrevistados 

em relação ao energético Fire Night.   

Começou-se então com a avaliação dos pontos de venda, que neste trecho de questões, 

foi sem dúvida o elemento mais criticado negativamente. O que mostra isso é que quando se 

solicitou para que os entrevistados classificassem os pontos de venda, a maioria das 

classificações foram negativas, sendo que 12 dos 22 entrevistados classificaram os pontos de 

venda como ruim, seguidos de 7 classificações como razoável e 2 classificações como bom. O 

interessante em relação a esta avaliação é que todos os entrevistados que disseram efetuar a 

compra em distribuidoras de bebidas classificaram o ponto de venda como ruim ou razoável, 

sendo que os únicos 3 entrevistados que adquiriram o produto em mercados ou lojas de 

conveniência classificaram o local de compra como razoável ou bom. 

Para conseguir captar ainda mais a percepção desses locais partiu-se então para a 

descrição dos dois adjetivos de definição dos pontos de venda. Sendo que os adjetivos mais 

encontrados foram palavras relacionadas a sensação de insegurança como perigoso, sujo, feio, 

escuro, “cabuloso”, sinistro e desagradável. Relacionado a isso, Batey (2008, p.58) coloca 

uma questão que se encaixa justamente neste ponto da análise, aonde ele diz que é normal o 

ser humano fazer uma avaliação cognitiva para avaliar se a situação é significativa para o seu 

bem estar. E complementa colocando que isso é inconsciente e tem “origem biológica ou 

evolucionista, ligada ao nosso instinto de sobrevivência ou de segurança.” 

Outro fator importante nos adjetivos citados pelos entrevistados para definir os pontos 

de venda foram as palavras relacionadas a acessibilidade e ao custo do produto. As palavras 

usadas para representar isso foram barato, econômico, acessível e 24 horas. Considerando 

essas avaliações, pode-se dizer que estas foram avaliações positivas para os pontos de venda, 

amenizando em partes as classificações de insegurança.  

Para confirmar principalmente a questão relacionada ao preço do produto, descritos 

com os adjetivos barato e econômico, também aplicou-se uma questão relacionada 

diretamente a este elemento, pedindo que os entrevistados definissem o que eles acharam em 

relação ao preço do produto. Confirmando as análise acima descrita, aonde os entrevistados 

definiram o ponto de venda como barato, as definições para o preço do energético estudado 

também não foram diferentes, sendo que as palavras mais usadas para definir o produto foram 

bom e justo, significando que para este público de entrevistados das classes B e C o preço do 

produto está de acordo com as suas condições financeiras.   
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Para complementar esta parte do estudo sobre os pontos de venda, Semprini (2006, 

p.152) também coloca uma observação dizendo que “para a maioria das marcas, a escolha de 

sistema de distribuição pode ser uma manifestação importante do projeto da marca e de sua 

identidade.” Então, consequentemente as sensações e emoções que são sentidas no ambiente 

de compra do produto naturalmente se refletem na percepção da marca, neste caso 

relacionado o Fire Night a experiências de  baixo custo, de agilidade (acessibilidade) e 

insegurança. 

 Continuando a análise relacionada ao contexto do produto, os entrevistados foram 

questionados sobre os ambientes e hábitos de consumo do Fire Night. Este elemento 

relacionado ao contexto, foi o elemento que teve a avaliação mais positiva na opinião dos 

entrevistados. Sendo que de forma unânime os ambientes de consumos citados foram festas 

particulares e pré-festas, ou seja, as famosas “concentrações” antes das “baladas”.  

Colocando esta avaliação positiva em números, 12 dos 22 entrevistados classificaram 

o ambiente de consumo como bom, seguidos de 10 entrevistados que avaliaram esses 

momentos como muito bom. Então a partir dessa avaliação muito positiva, os entrevistados 

foram solicitados a definir com dois adjetivos esses momentos, sendo que os adjetivos mais 

citados eram relacionados a amizade, descontração e embriaguez. 

Apesar do energético Fire Night ser uma bebida não-alcoólica, nota-se pelos adjetivos 

descritos para definir os ambientes de consumo da marca que muitos dos entrevistados 

relacionaram essas ocasiões com a embriaguez. Isso se deve ao fato de que todos os 

entrevistados revelaram consumir o produto misturado com algum tipo de bebida alcoólica. 

Dentre as bebidas que são misturadas, todos relataram que fazem a mistura com vodka e 

apenas 2 dos 22 entrevistados disseram que além mistura com vodka, também ingerem o 

energético misturado com whisky, na falta da outra bebida. 

A partir da análise dessa parte do questionário, pode-se perceber então que os 

ambientes de consumo do energético Fire Night tem em sua totalidade uma percepção 

altamente positiva, relacionando esses momentos e consequentemente a imagem da marca a 

boas sensações por parte dos entrevistados. 

O último fator a ser analisado dentro do contexto de consumo da marca e do produto e 

não menos importante para a análise deste questionário, foi a freqüência de contato do 

entrevistado com a marca e a frequência de consumo da mesma. 

Então para analisar a frequência em que os entrevistados entram em contato com a 

marca e consomem o produto, desenvolveu-se duas questões, sendo a primeira referente a 
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frequência de contato com a marca e a segunda relacionada a frequência de consumo do 

produto. Nesta análise, pode-se observar que os entrevistados entram em contato com a marca 

e consomem o produto em sua grande maioria semanalmente, nos finais de semana. Sendo 

raros os momentos em que os entrevistados entram em contato com a marca e não consomem 

o produto.  

Colocando esses dados em números, 12 dos 22 entrevistados revelaram consumir o 

produto semanalmente, seguido de 7 que consomem 1 ou 2 vezes no mês e 3 que revelaram 

consumir o produto raramente. 

A partir desta análise é possível observar que a marca Fire Night através da frequência 

de contato que ela mantêm com os seus consumidores, ela tem condições de fortalecer os seus 

engramas e a sua percepção de marca, formando uma trilha neural coesa na mente dos 

entrevistados. Porém esta trilha neural pode estar sendo extremamente prejudicada pela 

próxima manifestação a ser analisada, a comunicação. 

 

3.3 ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO 

 

  Existem dois fatores que mesmo antes de finalizar esta análise da percepção dos 

entrevistados sobre esta manifestação da marca, fazem acreditar que este é com certeza o 

ponto mais negativo entre as cinco manifestações. Esses dois aspectos avaliados como 

negativos para a comunicação da marca são: a falta de investimento em publicidade e o fato 

da marca Fire Night ser considerada secundária para a sua empresa fabricante.  

As informações passadas pelos entrevistados foram positivas para o estudo, porém 

para a imagem da marca são considerações totalmente negativas, pois apenas dois dos 

entrevistados revelaram que já tiveram algum contato com um peça publicitária da marca, 

sendo que quando questionados sobre a sensação que ela despertou, um deles respondeu não 

sentir nada e outro revelou achar o material “ridículo”. A peça publicitária visualizada pelos 

entrevistados foi um banner. 

Porém essas informações já eram esperadas pelo fato de o próprio fabricante do 

produto, através do seu diretor de marketing, Márcio Montanari, revelar no início da coleta de 

informações desse estudo que “como o Fire Night leva a marca All Need, a publicidade, na 

grande maioria, é feita para a marca All Need.” Por esse motivo que no início da análise desta 

manifestação já adiantou-se a percepção negativa ou melhor quase inexistente dos 

entrevistados em relação a comunicação da marca.  
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A partir disso pode-se analisar que a Fire Night realmente é tratada como um marca 

secundária entre os três produtos produzidos pela Planalto Médio, que ainda produzem o já 

acima citado, All need, um energéticos voltado para o consumo em “baladas”, e o Allkroff, 

uma bebida alccólica conhecida popularmente por “ice”. Neste estudo considerou-se a marca 

Fire Night como secundária na escala de prioridades do pólo produtor pelo fato de ela 

somente acompanhar a marca All Need, tanto em eventos, quanto na própria divulgação do 

produto, aonde o Fire Night não possui site próprio, sendo citado como uma linha de produtos 

All Need no seu site. 

Essa confusão comunicacional da marca Fire Night, pode resultar em muitos 

problemas para a percepção da mesma, fazendo com  a imagem do All Need se confunda com 

a imagem da marca estudada e vice-versa. Apesar dos dois produtos se tratarem de bebidas 

energéticas, cada um tem uma proposta de conceito e público completamente diferente da 

outra. 

De acordo Batey (2008, p.30), referindo-se a formação dos engramas da marca e das 

lembranças relacionadas a marca “se trilhas diferentes forem criadas, as associações 

existentes sofrem com a interferência do aumento do ruído ou do tráfego, levando 

potencialmente ao que Schachter (1996, p.79) chama de um engrama cada vez mais 

nebuloso.” Isso quer dizer que essas duas marcas sendo trabalhadas juntas, podem confundir a 

percepção do consumidor sobre elas, misturando seus conceitos e podendo  afetar inclusive o 

posicionamento da marca. 

 

3.4 ANÁLISE DO POSICIONAMENTO 

     

Para analisar o posicionamento da marca foi desenvolvida uma análise semelhante a 

como foi feita na comunicação, aonde foram confrontadas as informações expostas pelos 

entrevistados nos questionários com a visão de posicionamento da marca por parte pólo 

produtor, a empresa fabricante. 

Então primeiramente foram analisadas as informações coletadas dos entrevistados, 

onde eles foram solicitados a definir com três palavras o que eles acham do energético Fire 

Night. A partir dessa questão surgiram 21 palavras diferentes, sendo elas: barato, disponível, 

sabor, ótimo, vodka, forte, doce, ressaca, bom, quantidade, acessível, ressaca, poluição, 

grande trago, escuro, gostoso, legal, energético, estimulante, universitário. Porém para 

podermos realmente definir a percepção da imagem do Fire Night, ou seja, o que ele 
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representa para os entrevistados, selecionou-se as três palavras que mais se repetiram entre 

essas vinte e uma. Então, em ordem das palavras mais citadas para as menos citadas, 6 

entrevistados definiram a imagem do produto como barato, seguidos de 3 que definiram como 

bom e ótimo (palavras que classificam positivamente) e 3 que definiram como sabor e gostoso 

(palavras que classificam o sabor positivamente). 

A partir da análise das palavras usadas para expressar o que os entrevistados acham do 

energético Fire Night, pode-se afirmar que o posicionamento de marca do produto exposto 

pela área de marketing da fabricante está no caminho certo. De acordo com Márcio 

Montanari, o posicionamento do produto está diretamente relacionado a qualidade e 

principalmente ao custo-benefício. Em suas palavras ele coloca que “nada melhor do que 

relação de custo x benefício tendo em mãos um produto de alta qualidade.” 

Então a partir da análise sobre o posicionamento do produto, podemos dizer que esta 

manifestação está no caminho certo, porém fazendo uma pequena ressalva em relação ao 

posicionamento descrito pelo fabricante, aonde acredita-se que o posicionamento deve ser um 

pouco mais específico e não apenas trabalhar em uma questão de custo-benefício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a finalização da análise dos resultados desta pesquisa, pode-se concluir então 

que a marca Fire Night, possui uma percepção de marca relativamente positiva e bem 

definida, aonde os pontos mais marcantes para o público ficaram explicitamente relacionados 

ao preço e ao sabor do produto. 

Outros fatores positivos, porém inconscientes em relação a percepção da marca Fire 

Night, mesmo que não sejam entendido pelos entrevistados como uma característica 

diretamente relacionada a marca é a questão das sensações expostas quando questionados 

sobre o ambiente de consumo da marca, aonde que por unanimidade, todos os entrevistados 

revelaram se tratar de ambientes agradáveis de descontração com os amigos. 

Porém um fator extremamente negativo, que também fica ligado a marca de uma 

forma inconsciente, é a questão das sensações descritas pelos entrevistados em relação ao 

sentimento de insegurança nos pontos de venda do produto. Esse deve ser considerado como 

o fator mais negativo em relação a marca, e com certeza deverá ser analisado com maior 

cuidado por parte dos seus fabricantes, assim como a sua comunicação, revelada praticamente 

inexistente ao final deste estudo. 

Então, ao final desta pesquisa que teve como objetivo principal verificar a percepção 

da marca Fire Night por uma amostra do público entre 18 e 23 anos de Santa Maria através 

das manifestações da marca pós-moderna expostas por Andrea Semprini. Toda a coleta de 

informações, seja ela por parte dos fabricantes da marca, de livros, da internet ou dos 

entrevistados foi feita com o intuito de atingir o objetivo da forma mais verídica possível, 

fazendo com que nenhum dado ficasse obsoleto.  

Para atingir este objetivo foi necessário estabelecer uma base teórica complexa, que 

passa não apenas por estudos da área da publicidade e propaganda, mas também por áreas 

antes desconhecidas como a psicologia. A complexidade de alguns desses assuntos antes 

desconhecidos foram dando lugar ao conhecimento e ao esclarecimento de questões 

importantíssimas tanto para esta pesquisa, quanto para o crescimento profissional.  

Dentre os assuntos abordados estavam a marca pós-moderna,  a semiologia, a 

significação e a percepção. A partir da absorção desses conhecimentos por parte de autores de 

grande expressão em cada área, buscou-se solucionar o problema de pesquisa e atingir cada 

um dos objetivos analisando da melhor forma possível todas as expressões de emoção, 

sensação e sentimento por parte do público entrevistado. 
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Outro fator considerado muito importante por parte deste estudo foi a 

contemporaneidade das informações selecionadas, que por se tratar de um conceito 

relativamente novo, como a marca pós-moderna, era necessário que todas as fontes de 

informações que auxiliaram no estudo também fossem tão contemporânea quanto este 

conceito, possibilitando uma pesquisa homogênea e atual. 

Um dos fatores fundamentais para a análise deste trabalho foi o desenvolvimento e a 

aplicação dos questionários na amostra do público estabelecido. Sendo que antes da sua 

versão final houveram dois testes que serviram como base para o questionário final. Esse 

elemento é considerado fundamental para este estudo, pois foi a partir das respostas dos 

entrevistados que foi desenvolvida a análise da pesquisa, interligando os conhecimentos 

teóricos e as informações passadas pelo fabricante do produto. 

Então a partir do sucesso na aplicação dos questionários pode-se entender realmente a 

opinião dos entrevistados sobre cada ponto de análise da pesquisa, tornado mais fácil a 

ligação dessas opiniões com as informações previamente obtidas, resultando na percepção dos 

entrevistados sobre cada manifestação da marca.   

Acredita-se que com base neste estudo, a empresa fabricante do produto Fire Night 

possa desenvolver e aprimorar ainda mais o seu marketing sobre esta marca, possibilitando o 

crescimento da marca estudada. Isso só se torna alcançável, pois através da análise da 

pesquisa  empresa poderá avaliar e analisar todos os cinco principais elementos que envolvem 

a sua marca, através da visão de uma amostra de parte do público-alvo estabelecido pela 

própria empresa. 

Finalizando, este estudo contribuiu imensamente para o enriquecimento do 

aprendizado e da visão muito mais ampla do autor em relação aos elementos que envolvem 

uma marca e a sua percepção. Acredita-se que esta pesquisa foi ainda mais válida por se tratar 

de uma marca nova no mercado de energéticos, contribuindo tanto para o desenvolvimento 

profissional do autor quanto da marca escolhida.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

RAMPAZZO, L. Metodologia Científica: para alunos dos cursos de graduação e pós 

graduação. São Paulo: Loyola, 2002. 137 p. 

 

 

BATEY, M. O Significado da Marca: como as marcas ganham vida na mente dos 

consumidores. Rio de Janeiro: Best Business, 2008. 398 p. 

 

 

SEMPRINI, A. A Marca Pós-Moderna: poder e fragilidade da marca na sociedade 

contemporânea. Barueri: Estação das Letras, 2006. 335 p. 

 

 

GIL, A. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 2009. 200 p. 

 

  

UETA, Julieta. Coluna de Julieta Ueta: o bilionário universo dos energéticos. Ribeirão 

Preto, 11 mai. 2010. Disponível em: <http://www.ribeiraopretoonline.com.br/coluna-julieta-

ueda/> e acesso em: 2 nov. 2010. 

 

 

GANEM, Paula. Bebidas travam disputa energética. 27 out. 2009. Disponível em: 

<http://www.mmonline.com.br/>  e acesso em: 2 nov. 2010. 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE FABRICANTES DE BEBIDAS DO BRASIL. Projeto de bebida 

energética em embalagens PET. Guarapuava: Afrebras, 2010. 

 

MONTANARI, Márcio. Entrevista concedida a NORO, Fábio em 10 abr. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ribeiraopretoonline.com.br/coluna-julieta-ueda/%3E
http://www.ribeiraopretoonline.com.br/coluna-julieta-ueda/%3E


 
 

59 

APÊNDICE A – Questionário para coleta de dados 

 

Questionário de TFG II sobre o energético Fire Night 

Profissão:  

Sexo: (  )masculino  (  )feminino 

Idade:  

 

1.Você conhece o energético Fire Night?   (  ) sim     (  ) não 

Caso você não conheça o produto não é necessário responder a este questionário. 

2.Já experimentou o produto?   (  ) sim     (  ) não 

Caso você não tenha experimentado, pule para a pergunta de número 19. 

3.Como você avalia o sabor do produto?  

(  )horrível  (  )ruim  (  )razoável  (  )bom  (  )muito bom 

 

4.Escolha dois adjetivos para definir o sabor do produto:  

5.Descreva com duas palavras o que você achou da apresentação do produto (design, 

rótulo, marca e cores)?  

6.Como você avalia o design do produto (formato, tamanho e material da garrafa)?  

(  )horrível (  )ruim  (  )razoável  (  )bom  (  )muito bom 

 

7.Quais tamanhos de embalagens você já consumiu do produto? 

(  )250ml  (  )500ml  (  )1 litro  (  )1,5 litros  (  )2 litros  

 

8.Como você avalia o rótulo (plástico com desenhos, informações e marca que envolve a 

garrafa pet) do produto?  

(  )horrível  (  )ruim  (  )razoável  (  )bom  (  ) muito bom 

 

9.Como você avalia a logomarca do produto?  

(  )horrível  (  )ruim  (  )razoável  (  )boa  (  )muito boa 

 

10.Como você avalia as cores da embalagem? 

(  )horrível  (  )ruim  (  )razoável  (  )boa  (  )muito boa 
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11.Com que frequência você entra em contato a marca Fire Night (consome ou visualiza o 

produto ou algum tipo de publicidade)? 

12.Com que frequência você consome o produto?  

13.Aonde você costuma consumir o produto? 

14.Classifique o ambiente de consumo do produto: 

(  )horrível  (  )ruim  (  )razoável  (  )bom  (  ) muito bom 

 

15.Defina com 2 adjetivos o ambiente de consumo do produto: 

16.Você costuma consumir o produto misturado com outra bebida? Qual ou quais? 

17.O local de compra agradou você? Porque?  

18.Descreva com 2 adjetivos o ponto de venda: 

19.O que você achou do preço do produto? 

20.Você já viu algum tipo de publicidade da marca Fire Night? Ela despertou alguma 

sensação você? Qual ou quais? 

21.Que tipo de peça publicitária você viu? (  )adesivo  (  )panfleto  (  )banner  (  )outro  

22.Descreva com três palavras qual a imagem que você tem do energético Fire Night.  

23.Porque você não experientou o produto? 

24.Descreva com duas palavras o que você achou da apresentação do produto (design, 

embalagem, marca e cores)? 

25.Você já viu algum tipo de publicidade da marca Fire Night? Ela despertou alguma 

sensação em você? Qual ou quais? 

26.Descreva com três palavras qual a imagem que você tem do energético Fire Night. 
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ANEXO A – Perguntas enviadas ao Diretor de Marketing da Fire Night 

 

Perguntas para complementação do Trabalho Final de Graduação. 

 

1.Qual é o público-alvo do produto Fire Night? 

2.Qual a trajetória do produto até chegar aonde está hoje? 

3.O Fire Night possui um diferencial perante os produtos concorrentes? Ela utiliza este 

mesmo diferencial em sua publicidade para se inserir no Mercado? 

4.Qual é o posicionamento da marca Fire Night? 

5.Qual é o público-alvo da marca? 

6.A Fire Night trabalha com alguma agência de publicidade? Eles colaboram com o 

marketing do produto? 

7.O que a Fire Night faz para divulgar o seu produto? Mais especificamente o que é feito em 

Publicidade e Promoção de venda? 

8.A Fire Night se envolve no patrocínio de eventos? Quais os critérios para patrocina-los? 

9.Qual é a abrangência geográfica do Fire Night (cidades, estados, países)? 

10.Em que estabelecimentos é vendido o Fire Night (mercados, distribuidoras, bares, casa 

noturnas)? 

11.Existem critérios para autorizar a venda de Fire Night nos estabelecimentos? Quais? 

 


