
 

 

9

1. INTRODUÇÃO 

 

 Através das mudanças de mercado ao longo dos anos, talvez pelos avanços 

tecnológicos da globalização, vive-se em uma era saturada de informações, onde produtos e 

serviços tornam-se cada vez mais similares entre si e cujo diferencial, ou o “destacar-se dos 

demais”, torna-se fundamental.   

 Consequentemente torna-se cada vez mais difícil para uma marca, construir uma 

imagem que seja relevante para o consumidor na hora da compra, fazendo com que este 

escolha o produto ou serviço desejado em meio a tantas opções que crescem em termos de 

quantidade e similaridade a cada dia. Para isso, percebe-se que as batalhas mercadológicas 

realmente importantes estão acontecendo no campo psicológico, sendo cada vez mais difícil 

construir e manter uma relação de fidelidade entre o consumidor e a marca. Assim, a 

construção da imagem de marca, ou seja, a percepção que o consumidor irá desenvolver sobre 

determinado produto ou serviço, pode ser essencial, pois se cria uma relação entre ambos, um 

conjunto de valores e associações que podem ser fundamentais.  

Pode-se afirmar ainda, que a comunicação está cada vez mais relacionada com a 

construção de tais valores e associações, pois funciona criando percepções e estímulos que 

serão associados com o estilo de vida e os hábitos de consumo do público-alvo. Esse público 

assimila e interpreta tais sensações de diversas formas, inserindo-as e relacionando-as nos 

seus próprios contextos sociais e na forma como escolhem suas marcas. 

 Ao trabalhar com a formação da imagem de uma marca, a comunicação procura 

refletir para o seu público o posicionamento desejado pela empresa que representa, esperando 

gerar no mesmo uma resposta positiva com relação à marca e à imagem pretendida por ela. 

Assim, o tema proposto por este estudo e objetivo geral do mesmo, busca investigar como se 

desenvolvem as estratégias de construção da imagem de marca de uma empresa de prestação 

de serviços local e se essa imagem pretendida condiz com a percebida pelo seu público-alvo, 

verificando também qual a importância da comunicação em todo esse processo. Para isso, 

segue-se um segundo objetivo específico, o de identificar as estratégias de posicionamento 

adotadas pela empresa, um terceiro objetivo, o de verificar se estas estratégias estão de acordo 

com as teorias acerca do assunto relacionadas no decorrer do trabalho; um quarto objetivo, o 

de mapear as formas de comunicação utilizadas pela empresa e o quinto, o de interpretar 

através de pesquisa empírica a percepção do público-alvo com relação ao tema proposto.  

 A empresa escolhida, o Challenger Brasil – Centro Cultural e Lingüístico é uma escola 

de idiomas criada por empresários da cidade, cujo cenário mercadológico é muito 
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competitivo, pois todos os seus concorrentes são franquias nacionais e internacionais. Além 

disso, o Challenger pretende um dia criar também um sistema de franquias e para tal pode 

necessitar de uma boa comunicação e conhecimento na hora de criar estratégias de 

posicionamento para construir e manter sua imagem.  

 No decorrer deste estudo serão relacionados temas pertinentes ao entendimento de 

todo o processo, onde no Capítulo 2 o leitor irá entrar em contato com a definição do que é 

marca, seu conceito e história, sua função, a criação de valores e as dimensões do 

gerenciamento de tais valores, assuntos que relacionados contribuem para a formação da 

imagem de marca. Já no capítulo 3 o leitor irá entrar em contato com a definição de 

posicionamento e sua relação com as associações de marca e como estas são importantes para 

o público determinando a maneira com que as marcas se posicionam no mercado. Ainda neste 

capítulo, uma breve descrição dos fatores que contribuem para a formação da imagem de 

marca, entre estes, a comunicação.  

 No Capítulo 4 o leitor encontrará informações mais completas sobre a empresa que é o 

objeto de estudo deste trabalho, sua situação no mercado, como iniciou seus serviços, qual o 

panorama da concorrência, público-alvo, até as formas de comunicação utilizadas por esta. Já 

o Capítulo 5 trata da metodologia escolhida para dar conta do estudo, ou todos os passos 

utilizados para atingir os objetivos.  

 Finalmente, no capítulo 6, o leitor encontrará as análises e interpretações dos dados 

coletados, através de tabelas e gráficos, desde a percepção do público-alvo até a própria 

adequação das estratégias de posicionamento da empresa às teorias vistas ao longo do 

trabalho. Por fim, no Capítulo 7, as conclusões acerca do que foi proposto como objetivos, 

após a interpretação e análise dos dados.  
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2. MARCA: A CONSTRUÇÃO DE VALORES 

 

2.1. HISTÓRICO, DEFINIÇÃO E FUNÇÕES DA MARCA 

  

 São antigas as primeiras evidências de utilização da marca na história da humanidade. 

Segundo Pinho (1996), desde a mais remota antiguidade existiam inúmeras maneiras de 

identificar e promover mercadorias e sinetes, selos, siglas e símbolos eram as mais comuns, 

geralmente utilizadas como sinalização e identificação de animais, armas e utensílios. Ainda 

naqueles tempos, antes de as marcas terem atingido seu sentido de modernidade, elas serviam 

como uma espécie de atestado de qualidade para os serviços e produtos da época. Conforme 

Pinho (1996), a partir da Idade Média começaram a surgir as chamadas trademarks1 que 

representavam as corporações de ofício e mercadores. Em contrapartida, surgiram também as 

marcas individuais, que representavam, por exemplo, serviços de artesãos, escribas e 

açougueiros. Desta maneira, a marca servia como uma garantia, tanto para o produtor que 

podia controlar sua comercialização e a qualidade do que colocava à venda, quanto para o 

comprador, que podia identificar o produto protegendo-se de falsificações (muito comuns na 

época). Sendo assim, o que aconteceu foi que 

as marcas individuais tornaram-se obrigatórias e adquiriram, já no século XI, um 
sentido comercial, com o surgimento das comunas e cidades e com a divisão de 
mercado, trabalho e competência. As operações comerciais eram efetuadas longe 
do centro produtor, deixando de existir uma relação direta entre o produtor e o 
comprador. Assim, a marca era o elemento que estabelecia um vínculo entre o 
fabricante sediado na cidade de origem do produto e o consumidor que estava em 
lugar distante. Por meio dela, o comprador tinha assegurada a garantia de qualidade 
do produto e podia reclamar quando a mercadoria não apresentava as qualidades 
devidas. (PINHO, 1996, p. 12). 
 

As noções mais sólidas de representação da marca como um selo de qualidade 

avançaram a partir da Revolução Industrial. Segundo Pinho (1996), no início do século XX, o 

lançamento das marcas pela indústria e sua intensa divulgação pela publicidade inspirou e 

motivou cooperações, grupos econômicos e organismos oficiais a produzirem e divulgarem 

suas próprias marcas, onde “todos tinham o propósito de se fazerem conhecidos e mais 

distinguíveis junto aos consumidores”. (PINHO, 1996 p.14) 

 Após a crise de 1929, ainda segundo o autor, a recessão gerou um grande abalo no 

mercado, deslocando a publicidade de produtos e marcas para uma forte concorrência de 

preços. Já o cenário mercadológico do pós-guerra (Segunda Guerra Mundial) apresentava 

uma nova era do marketing onde as marcas apresentavam cada vez mais a economia moderna 

                                                 
1 Marcas de comércio  
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onde estavam inseridas e tinham seus efeitos intensificados através do uso da comunicação 

mercadológica.  

 A marca é, então, um nome, representado por um símbolo ou desenho, ou uma 

combinação desses elementos, buscando basicamente identificar bens e serviços. Como uma 

definição mais abrangente, temos que  

uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca 
registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços 
de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços 
daqueles dos concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem do 
produto e protege tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que 
oferecem produtos que pareçam idênticos. (AACKER, 1998, p. 7). 
 

 Na evolução das marcas através dos tempos, com relação a sua função, as alterações 

ocorridas seguiram o curso das mudanças de mercado e da sociedade industrial, tendo sua 

definição mais atual como a de servir para “identificar e diferenciar uma mercadoria, produto 

ou serviço em relação aos seus concorrentes”. (PINHO, 1996, p.15). 

 Além disso, para KOTLER (2006, p.269), “as marcas podem sinalizar determinado 

nível de qualidade e, dessa maneira, consumidores satisfeitos podem facilmente optar 

novamente pelo produto.” Essa identificação entre as marcas e os consumidores pode ser 

muito relevante principalmente na hora da compra, e faz parte, segundo Pinho (1996), de uma 

de suas funções básicas como marcas nominais. Tais funções, de acordo com o autor, vão 

além da simples identificação e diferenciação das marcas entre si, possuindo as seguintes 

características funcionais: concorrencial, identificadora, publicitária, função 

individualizadora, de descobrimento ou revelação, função de diferenciação e de 

diferenciação interna. 

 A função concorrencial existe pelo fato de que, “as marcas que assinalam os produtos 

concorrem diretamente entre si” (PINHO, 1996, p.15), já sua função identificadora é 

estabelecida porque “ao assinalar produtos e serviços, as marcas os identificam 

individualmente” (PINHO, 1996, p.15). Como características de função publicitária, o autor 

afirma que a publicidade irá promover e divulgar a marca junto ao consumidor para que a 

mesma não seja considerada anônima e por sua função individualizadora, pois “o produto 

marcado e identificado se torna um bem individualizado e único perante um conjunto de bens 

de marcas diferentes” (PINHO, 1996, p.15). Como função de descobrimento ou revelação, o 

autor firma que a marca serve para revelar a existência de um produto novo no mercado, onde 

o consumidor, ao adquirir o bem, irá descobrir o produto que esta assinala e, como função de 

diferenciação exercida pela marca, cria-se uma identidade para esta, já que, “por meio de uma 
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marca o produto torna-se diferente na sua categoria” (PINHO, 1996, p.16). A função de 

diferenciação interna trata da maneira com que as empresas identificam suas marcas em 

versões diferentes, como por exemplo:  

o popular Fusca, da Volkswagen, era apresentado em três versões: Volkswagen 
1200, 1300 e 1500. Esses números, acrescentados pelos fabricantes como 
elementos de diferenciação interna das versões, acabaram constituindo um 
elemento de diferenciação externa para o mercado. Embora aparentemente 
idênticos, os modelos apresentavam diferenças concretas de qualidade, preço e 
acabamento, que fizeram o consumidor estabelecer uma diferença de status entre os 
proprietários de cada uma das versões. (PINHO, 1996, p. 16).  
 

 Ainda conceituando e identificando as funções da marca, Pinho (1996) sugere que as 

marcas possuem várias categorias que são consideradas básicas na hora de se agruparem em 

grupos de representação. Conforme afirma Pinho (1996), essas categorias são formadas por 

sete classes: as marcas baseadas em nomes artificiais, de pessoas, de uma região ou local, 

de status, descritivos, baseadas em nomes científicos e por associações positivas.  

 As marcas baseadas em nomes artificiais, segundo o autor, podem guardar ou não uma 

semelhança com nomes reais, como por exemplo: Exxon e Kodak. Já nas marcas baseadas em 

nomes de pessoas, estas podem levar o nome do seu criador, do titular da patente, do lojista 

ou de pessoas que podem estar relacionadas ao produto, como Mercedes Benz e Cartier. 

Quando nomeadas segundo um local ou região, o autor afirma que as marcas geralmente 

levam o nome do local onde o produto foi originalmente criado ou vendido, como American 

Airlines e Swissair e quando são baseadas em nomes de status, geralmente, no Brasil, as 

marcas são originadas de palavras da língua inglesa ou francesa, como Minister e 

Embassador. Nos nomes descritivos, o autor cita o exemplo da Coca-Cola e Holliday Inn que 

têm em sua nomenclatura a própria característica do que é o produto ou serviço; já as marcas 

originadas de nomes científicos são nomeadas a partir de palavras gregas ou latinas, como 

Aspirina e Gramophone. E, por fim, o autor cita as marcas baseadas em associações positivas, 

que são “estabelecidas a partir de histórias reais ou lendas, como o uísque 100 Pipers.” 

(PINHO, 1996, p.17). 

 Portanto, entende-se, segundo Pinho (1996), que as marcas podem ser sinais, símbolos 

ou a combinação de ambos, servindo para identificar determinados produtos ou serviços e 

diferenciá-los dos demais; possuindo características funcionais e representativas de acordo 

com o nome escolhido.  

 Porém, esse conceito atualmente, por mais completo que seja, segundo o autor, é 

considerado estático, pois as marcas na verdade são muito mais do que simples nomes. 

Assim, a marca não existe isoladamente, já que a ela devem-se somar fatores como: “o 
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produto em si, a embalagem, o nome de marca, a publicidade e a apresentação como um todo” 

(PINHO, 1996, p.43). Dessa forma, a marca torna-se então uma síntese dos elementos 

“físicos, racionais, emocionais e estéticos nela presentes e desenvolvidos através dos tempos” 

(PINHO, 1996, p.43). 

 Assim, de acordo com o autor, uma marca passa a significar não apenas a 

representação de um produto ou serviço, mas incorpora um conjunto de atributos e valores 

tangíveis e intangíveis são relevantes para o consumidor, contribuindo para a escolha de uma 

marca em detrimento a outra. Como exemplo, pode-se citar o consumidor de produtos da 

Nestlé, que associa a marca a valores como saúde, qualidade, sabor, e, o mais importante, a 

confiança depositada na empresa. Dessa forma, cria-se segundo o autor, uma relação bilateral, 

onde ao mesmo tempo em que a marca ganha, ela empresta valor ao produto, isto é, 

ganha valor do consumidor, pelo próprio valor de segurança que a marca tem em 
resolver da melhor maneira possível o problema da relação qualidade/preço/tempo 
para o consumidor. E empresta valor ao produto, porque traz em seu bojo um 
histórico de suas relações com o consumidor, consubstanciado em uma síntese das 
suas experiências anteriores, em termos do custo/benefício proporcionado pela 
marca. (PINHO, 1996, p. 43).   
 

 Dessa forma, segundo o autor, a gestão de marcas entra como um dos grandes desafios 

atualmente, tanto na área de marketing quanto de comunicação, pois é na gestão de marcas 

que o conjunto de valores e atributos comentados anteriormente será desenvolvido e mantido 

para que assim se construa uma imagem de marca “coerente, apropriada e atrativa ao 

consumidor e que contribua para o estabelecimento do brand equity, como valor financeiro da 

empresa e como valor agregado à marca” (PINHO, 1996, p. 44).   

 

2.2. BRAND EQUITY: GERENCIANDO O VALOR DA MARCA  

 

 Para melhor facilitar o entendimento e antes de conceituar e estudar as etapas do brand 

equity, deve-se antes entender que o branding atua criando valor tanto para a empresa quanto 

para o cliente. Dessa forma, branding significa “dotar produtos e serviços com o poder de uma 

marca. Está totalmente relacionado a criar diferenças” (KOTLER, 2006, p.270); isto é, o 

branding funciona criando estruturas mentais que servem para ajudar o consumidor a organizar 

seu conhecimento sobre produtos ou serviços, para que sua tomada de decisão de compra seja 

mais esclarecida. Nesse processo, conforme o autor, para que o valor da marca seja criado e 

consequentemente gere valor para a empresa, o consumidor deve estar convencido de que 

existem diferenças significativas entre as várias marcas de uma mesma categoria de produto ou 
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serviço. “O segredo do branding é os consumidores não acharem que todas as marcas na 

categoria são iguais” (KOTLER, 2006, p.270).  

 Para que se determine a força e o valor de uma marca, deve-se, segundo Pinho (1996) 

levar em conta sete critérios principais: liderança, estabilidade, mercado, internacionalidade, 

tendências, suporte e proteção. De acordo com o autor, tais critérios foram desenvolvidos por 

uma empresa de consultoria inglesa especializada na administração de marcas chamada 

Interbrand Group.  

 Dessa maneira, existe um sistema de pontuação onde cada fator é analisado em função 

dos seus níveis de consistência e perenidade. Assim, segundo o autor, a “liderança” da marca em 

um determinado setor significa maior estabilidade e rentabilidade com relação aos seus 

concorrentes. A “estabilidade” garante ao longo do tempo maior fidelidade do consumidor e 

assim, maior valor à marca. Já o “mercado” é analisado em função de estar sujeito ou não a 

mudanças que podem ser tanto devido à moda como de ordem tecnológica, “como é o caso, 

respectivamente, dos mercados de confecções e produtos eletrônicos e dos mercados de 

alimentos e bebidas” (PINHO, 1996, p.45). No caso da “internacionalidade”, a marca é analisada 

como sendo internacional, nacional ou regional, o que irá decidir se a marca terá maior ou menor 

valor, já as “tendências” a longo prazo indicam se o consumidor irá manter sua preferência em 

determinada marca. Com relação ao “suporte”, “recebido na forma de investimentos 

mercadológicos ou de outra natureza valoriza a marca em detrimento daquelas que não merecem 

a atenção continuada de seus proprietários” (PINHO, 1996, p.45) e, por fim, o autor afirma que a 

“proteção” da marca através de registro e outros tipos de patentes asseguram valor a ela.  

 Assim, todas as dimensões de critérios descritas acima, fazem parte da busca por agregar 

e atribuir valor a uma marca que, segundo Pinho (1996), deve girar em torno dos sentimentos e 

significados que o consumidor estabelece na sua relação com ela. Esse valor pode se refletir no 

“modo como os consumidores pensam, sentem e agem em relação à marca, bem como nos 

preços, na participação de mercado e na lucratividade que a marca proporciona à empresa” 

(KOTLER, 2006, p.270). O brand equity, pode ser definido então, de acordo com Kotler (2006), 

como o valor agregado atribuído a produtos e serviços, sendo um ativo intangível que representa 

valor psicológico e financeiro a empresa. Isto é, o brand equity, lida com o valor de uma marca, 

normalmente definido em termos econômicos, “além do patrimônio físico associado a sua fábrica 

ou fornecedor” (PINHO, 1996, p.45). Colocando de uma maneira diferente, pode-se dizer que  

o brand equity é um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu 
símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou 
serviço para uma empresa e/ou para os consumidores dela. Para que certos ativos e 
passivos determinem o brand equity, eles devem estar ligados ao nome e/ou símbolo da 
marca. (AACKER, 1998, p. 16).   
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 Dessa forma, a construção do brand equity baseia-se, segundo Pinho (1996), na criação de 

um conjunto de valores, atributos, percepções e sentimentos conectados à marca, criando um 

sentido de valor para ela que vai além dos benefícios funcionais do produto. Esse conjunto de 

valores que fazem parte do brand equity, pode ser agrupado de acordo com Aacker (1998), em 

cinco categorias: lealdade/fidelidade à marca, conhecimento do nome da marca, qualidade 

percebida, associações promovidas pela marca e outros ativos do proprietário da marca; as quais 

serão explicadas a seguir.  

 

2.2.1. A lealdade à marca 

 

 A lealdade ou fidelidade à marca é considerada, segundo Aacker (1998), como a base do 

brand equity. Isto é, se os consumidores, ao realizarem uma compra, levam em conta apenas 

fatores como preço, características do produto e conveniência, ignorando o nome da marca, 

significa que há pouco brand equity. E, como afirma o autor, se por outro lado o consumidor 

escolhe uma marca e continua a comprá-la mesmo sabendo da existência de produtos ou serviços 

com qualidades superiores, significa que existe valor agregado a essa marca e/ou em seu símbolo 

e slogan. Assim, segundo Pinho (1996), o consumidor continua dando preferência à marca 

escolhida graças a valores substanciais que são importantes para ele e que não podem ser 

transferidos a outra marca.  

 Dessa forma, segundo Aacker (1998), a lealdade da marca serve como medida para 

verificar a relação entre esta e o consumidor, refletindo a probabilidade de o mesmo mudar ou 

não para outra se houver alguma alteração de preço ou característica do produto concorrente. 

Além disso, “à medida que a lealdade da marca aumenta, a vulnerabilidade da base dos 

consumidores à ação da concorrência diminui” (AACKER, 1998, p.41) . 

 Um dos maiores, senão o maior exemplo de fidelidade à marca, segundo Pinho (1996), é a 

história da The Coca-Cola Company. Desde suas origens, essa organização e suas ações 

trabalhadas ao longo dos anos, criaram e desenvolveram um alto nível de comprometimento e 

envolvimento do consumidor com a marca. Essas ações foram atribuídas em grande parte, 

segundo o autor, à publicidade, que foi acompanhando a empresa e soube explorar exatamente os 

valores que mais predominavam na sociedade norte-americana de cada época, “estabelecendo 

profundas ligações da marca com quase todos os aspectos de sua vida” (PINHO, 1996, p.119). 

Dessa forma, até os dias atuais, a história da Coca-Cola é considerada, segundo o autor, uma das 

mais bem sucedidas senão a mais bem sucedida relação de fidelidade à marca.  



 

 

17

  Então, para que se possa medir os padrões de fidelidade entre o consumidor e a marca, 

foram estabelecidos, segundo Aacker (1998), níveis de lealdade distribuídos na forma de uma 

pirâmide. Assim, o primeiro nível, ou a base, diz respeito ao comprador sem lealdade à marca; no 

segundo nível está o comprador habitual e satisfeito (sem razão para mudar); logo acima, no 

terceiro nível, está o comprador satisfeito (ciente dos riscos e custos de uma mudança); quase no 

topo, no quarto nível, está o apreciador da marca (considera-a uma amiga) e por fim; no topo da 

pirâmide está o comprador comprometido. 

 O primeiro nível, ou a base da pirâmide, é atribuído ao comprador sem lealdade, onde 

para ele, a marca desempenha um papel pouco significativo na decisão de compra, sendo 

totalmente indiferente à marca. Então,  

para ele, cada marca é percebida como sendo adequada, qualquer uma que estiver à 
venda ou que lhe seja conveniente será preferida. Esse tipo de comprador pode ser 
chamado de comprador mutável ou comprador por preço. (AACKER, 1998, p. 41).   
 

 O segundo nível, como afirma Aacker (1998), diz respeito aos compradores satisfeitos 

com o produto e não possuem qualquer razão ou insatisfação que os façam trocar de produto, 

evitando o esforço de pesquisar novas marcas, já que o principal fator da escolha da mesma é a 

satisfação. Esse tipo de consumidor é chamado, segundo o autor, de consumidor habitual e pode 

ser um grupo vulnerável às ações do concorrente, ao mesmo tempo em que seria difícil uma 

troca, já que o grupo em questão não está à procura de alternativas.  

 Já o terceiro nível, como afirma Pinho (1996), pressupõe os compradores que também 

estão satisfeitos com a marca e, além disso, percebem que uma mudança traria custos, seja de 

tempo, dinheiro ou riscos de um desempenho inferior do produto e preferem não arriscar. Esse 

grupo pode ser chamado, segundo Aacker (1998), de compradores leais, porém suscetíveis a 

mudanças. Pois, “para atrair esses compradores, os concorrentes, têm de superar os custos de 

mudança mediante a oferta de um atrativo ou de um benefício compensatório” (AACKER, 1998, 

p.42). 

 No quarto nível, de acordo com Aacker (1998) estão os consumidores que 

verdadeiramente apreciam a marca, pois estabelecem associações a ela, que podem ser 

relacionadas a símbolos, a um conjunto de experiências de uso ou uma qualidade percebida 

elevada. Existe, portanto, uma ligação sentimental entre consumidor e marca, e tal relação não 

pode ser comparada a algo específico, já que a marca é vista na verdade como uma amiga. Sendo 

assim, segundo o autor, o grupo do quarto nível pode ser denominado amigo da marca, visto que 

existe uma ligação emocional de amizade. 
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 E, por fim, o nível mais elevado no topo da pirâmide, refere-se, segundo o autor, aos 

consumidores verdadeiramente comprometidos com a marca, ao ponto de sentir orgulho por 

serem usuários ou descobridores da mesma. Assim,  

a marca lhes é muito importante funcionalmente, ou como uma expressão do que eles 
são. A sua confiança é tal que recomendarão a marca para outras pessoas. O valor do 
consumidor comprometido não é tanto pela contribuição individual, mas sim pela 
capacidade de atração e divulgação da marca aos outros níveis (AACKER, 1998, p.42). 
   

 Portanto, conforme afirma o autor, a lealdade à marca é um pouco diferente das outras 

dimensões do brand equity por estar mais diretamente relacionada à experiência de uso, ou seja, 

com a compra prévia e o uso do produto, já que se isso não ocorresse, tal fidelidade não existiria. 

Assim, segundo Pinho (1996) a experiência de uso é o fator mais importante para a formação da 

lealdade da marca já que agrega familiaridade e confiabilidade, criando valor tanto para o 

consumidor quanto para a marca.   

 

2.2.2. O conhecimento do nome da marca 

 

Basicamente pode-se dizer que o conhecimento do nome da marca é, segundo Aacker 

(1998), a capacidade que o consumidor tem de recordar ou reconhecer uma determinada marca 

dentro de uma categoria de produtos. Além disso, o conhecimento da marca também envolve 

sentimentos, desde o mais incerto de que ela seja reconhecida até o de maior certeza que ela é a 

única naquela categoria de produtos; e também é medido em níveis, conforme afirma o autor. No 

caso dessa pirâmide em questão, os níveis de reconhecimento podem ser os seguintes: o 

reconhecimento da marca, a lembrança da marca e a marca top of mind2. 

No caso do nível mais baixo, segundo o autor, o reconhecimento da marca, é realizado 

um teste de recall3 estimulado, isto é, um conjunto de marcas de uma determinada categoria é 

apresentado ao entrevistado. Depois, ele deve identificar as marcas das quais já ouviu falar antes 

revelando os nomes que reconhece dentro daquela categoria, constituindo o menor nível de 

conhecimento da marca. Dessa forma,  

embora tenha que existir um elo entre a marca e a classe do produto, o nome não 
precisa ser forte. Esse estágio de reconhecimento da marca é particularmente 
importante para o comprador que escolhe a marca no ponto de venda. (AACKER, 
1998, p.65). 
 

 O próximo nível da lembrança da marca, é, como afirma Pinho (1996), medido de acordo 

com uma pergunta que busca o conhecimento espontâneo da marca, isto é, ao entrevistado é 
                                                 
2A tradução literal de top é topo e de mind é mente. Juntando as palavras top of mind significa: no topo da mente. 
3 A tradução literal de recall é recordar, lembrar, ou recordação, lembrança. Por isso o nome do teste, para testar 
a lembrança das pessoas. 
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pedido que enumere as marcas que conhece dentro de uma categoria de produtos, sem a ajuda de 

uma lista ou relação prévia de nomes. Assim, ao relacionar a primeira marca que vem à sua 

mente, o consumidor está relacionando a marca top of mind, ou, a marca mais lembrada por ele 

nessa categoria, e, portanto, a que está no topo da pirâmide, no nível três. 

Quando um novo produto ou serviço é criado, logicamente seu nome ainda não tem como 

ser medido, e, portanto, segundo Pinho (1996), por falta de conhecimento, o consumidor-alvo 

dificilmente irá optar por tal produto ou serviço na hora da sua decisão de compra. Assim, de 

acordo com o autor, a publicidade tem como objetivo básico o de criar o reconhecimento do 

nome da marca, para que sejam estabelecidas as primeiras associações entre ela e o consumidor. 

Para Aacker (1998), o reconhecimento é o primeiro passo básico na tarefa de comunicação. “Um 

nome é como uma pasta de arquivos especial na mente, que pode ser preenchido com fatos, 

nomes e sentimentos” (AACKER, 1998, p.66). Conforme afirma o autor, tal conhecimento irá 

criar valor de quatro diferentes maneiras: servirá de âncora para outras associações ligadas à 

marca, criará familiaridade ou simpatia, servirá como sinal de substância ou comprometimento e 

fará parte do grupo de marcas a serem consideradas.   

Basicamente, quando uma marca se torna familiar, gera simpatia, como afirma o autor. 

Existe um sentimento, um senso de familiaridade e as pessoas gostam de experimentar tal 

sensação, pois lhes é confortável. Especialmente quando se trata de produtos de baixo 

envolvimento, como sabonetes, toalhas de papel, gomas de mascar, canetas descartáveis ou 

lenços de papel, geralmente produtos descartáveis e de escolha rápida, a presença desse senso de 

simpatia pode até mesmo, segundo o autor dirigir a decisão de compra. 

O conhecimento do nome pode ser também um sinal de comprometimento, de presença, 

que, segundo o autor, são atributos importantes para todos os tipos de consumidores, tanto os que 

buscam bem duráveis como os compradores industriais de grandes itens. Para tais consumidores, 

se um nome é reconhecido, deve haver razões para isso, que podem ser a própria freqüência com 

que a empresa anuncia seus produtos (publicidade extensiva), ou que a empresa existe há um 

bom tempo (tradição); também pode significar que a empresa tem uma ampla rede de 

distribuição e, por fim, que a marca é bem sucedida e outras pessoas a usam.  

Ainda, o conhecimento do nome também ajuda como uma marca a ser considerada pelo 

consumidor na hora da compra o que, segundo o autor, está relacionado ao recall, ou à lembrança 

da marca (comentada anteriormente). “As primeiras empresas que vêm à memória terão uma 

vantagem” (AACKER, 1998, p.70). 

 Para atingir o conhecimento, tanto a identificação quanto a lembrança, segundo o autor, 

existem dois fatores que devem ser levados em conta: “ganhar a identidade do nome da marca e 
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conectá-la a classe do produto” (AACKER, 1998, p.75).  No caso de uma marca nova, ambas as 

tarefas são necessárias, mas no caso de outras marcas e seus vários estágios de desenvolvimento, 

onde uma tarefa já pode ter sido preenchida, a missão torna-se diferente. Nesse caso, segundo o 

autor, fatores como a busca pelo memorável, ou pelo diferente, pode ter grande importância na 

hora de estabelecer o conhecimento da marca, já que 

uma mensagem de conhecimento deve proporcionar uma razão para ser observada, e 
deve ser memorável. Muitos meios podem levar a esse resultado, mas um dos primeiros 
é simplesmente ser diferente, incomum. Muitas classes de produtos têm marcas com 
enfoques de comunicação bem similares, tornando difícil o destaque no meio do 
conjunto. (AACKER, 1998, p.76). 
 

 Como exemplo, pode-se citar a maioria dos anúncios para perfumes, carros esportivos e 

refrigerantes, que, segundo o autor, possuem grande semelhança entre si, o que prejudica a tarefa 

de promover o reconhecimento.  

 Para ajudar e gerar a lembrança do nome, segundo Aacker (1998), a criação de um slogan 

ou um jingle, como instrumento de comunicação, pode fazer muita diferença. Através do slogan, 

cria-se uma forte ligação, pois este envolve um atributo do produto que pode ser visualizado, 

como por exemplo, o autor cita o slogan “Ele flutua”, do sabonete Ivory, (não conhecido no 

Brasil), onde a leveza está relacionada ao produto “sabonete”, o que consequentemente, irá criar 

uma associação que pode gerar lembrança. “Assim, vale a pena criar e estabelecer um slogan 

fortemente aliado à marca e à classe de produto” (AACKER, 1998, p. 76). 

 Alguns exemplos famosos no Brasil, segundo Pinho (1996), são os slogans da Bombril: 

“1001 utilidades”, da Dreher: “Deu duro, tome um Dreher” e da Doril: “Tomou Doril, a dor 

sumiu”, que fixaram muito bem estas marcas na mente do público. Portanto, segundo o autor, o 

slogan tem a função básica de fixação, pois reforça a imagem da marca, associando valores ao 

seu nome. Dessa forma, como afirma o autor, sua função é de  

satisfazer (“Visa: é tudo que você precisa”), de seduzir (“Credicard: o mundo quer 
você”), de mostrar (“Toyota: é assim que o mundo roda”), de demonstrar (“Se é Bayer, 
é bom”) e de agradar (“Varig: acima de tudo, você”). (PINHO, 1996, p.77). 
 

 O jingle por sua vez, segundo Pinho (1996), também pode ser considerado um forte 

ativador da lembrança do nome, por sua característica de memorização, já que utiliza melodias 

geralmente de fácil assimilação para fixar a marca de maneira rápida. Assim, como afirma o 

autor, uma das principais funções da melodia, sendo ou não original, é servir como elemento de 

ilustração ou criar um ambiente favorável à recepção da mensagem, buscando no fim a aceitação 

do receptor e a possível propagação da mensagem trabalhada no jingle.  

 Outra maneira de buscar a fixação do nome na mente dos consumidores, segundo Aacker 

(1998), é a exposição ao símbolo da marca. “Um símbolo envolve uma imagem visual que é 
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muito mais fácil de aprender a recordar que uma palavra e uma marca” (AACKER, 1998, p.76). 

A força do símbolo da marca pode ser vista, segundo o autor, no exemplo dos dirigíveis com a 

marca “Goodyear”, utilizados desde 1925. Outro grande exemplo é o símbolo da garrafa de 

Coca-Cola, que por si só, sem a assinatura da marca, já é associado ao seu nome, pois muitas 

vezes apenas o contorno do desenho da garrafa já basta para que as pessoas a identifiquem como 

a marca em questão. 

 Por fim, segundo o autor, outras duas formas de gerar conhecimento podem resultar da 

assessoria de imprensa e do patrocínio de eventos. No primeiro caso, tenta-se criar eventos ou 

ações que podem ser associados com a marca e que possam gerar notícia, isto é, busca-se o 

máximo de exposições da marca na imprensa. Para que isso ocorra, segundo o autor, o produto 

em si deve ser originalmente interessante para gerar notícia,  

contudo, se isso não ocorre com o produto, um evento, símbolo ou outro artifício tem 
que ser criado. Por exemplo, a “vacamóvel” Ben & Jerry, uma loja móvel de sorvete 
que distribuía de graça o sorvete Ben & Jerry enquanto atravessava o país, foi notícia 
pelo menos nas pequenas cidades que visitou. (AACKER, 1998, p.78). 
 

Já o principal objetivo do patrocínio de eventos, segundo o autor, é criar e manter o 

conhecimento, pois expõe as marcas patrocinadoras a todos os que participam do evento, aos que 

assistem pela televisão ou aos que lêem sobre o evento em jornais ou revistas.  

 

2.2.3. A qualidade percebida 

 

A qualidade percebida, segundo Aacker (1998), é um conceito que não pode ser 

determinado objetivamente, pois trata basicamente do conhecimento do consumidor sobre a 

qualidade de certo produto ou serviço, no qual estão envolvidas as suas percepções sobre o que 

lhe é importante com relação à marca. Ainda, “a qualidade percebida é definida com relação a 

um propósito pretendido e um conjunto de alternativas” (AACKER, 1998, p.88).    

 Dessa forma, segundo Pinho (1996), o consumidor avalia o que lhe é importante e 

relevante, de acordo com seus gostos, desejos e necessidades, tornando o conceito de qualidade 

percebida como algo global e intangível, pois aborda um sentimento geral sobre uma marca. 

Além disso, como afirma o autor, o que é relevante para determinado consumidor pode não ser 

para outro, portanto as noções de qualidade são diferentes.  

As dimensões da qualidade percebida são fundamentais, segundo Pinho (1996), para que 

sejam estabelecidos critérios de comparação entre as marcas concorrentes, além das relações 

entre estas e seus consumidores. Tais dimensões estão diretamente relacionadas aos produtos e 

serviços, porém são distintas, isto é, nos produtos estas podem ser medidas através de seu 
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desempenho, suas características secundárias, sua confiabilidade, durabilidade, serviços 

adicionais, aparência e conformidade com as especificações. Já no caso dos serviços, o autor 

afirma que a qualidade é medida com relação à competência, empatia, confiabilidade, 

iniciativa pessoal e tangibilidade. As dimensões de qualidade dos produtos não serão 

desenvolvidas no presente trabalho, pois o objeto de estudo não é um produto, mas uma empresa 

prestadora de serviços.  

A natureza distinta dos serviços não é a mesma dos produtos, pois na primeira há uma 

relação direta entre o consumidor e o prestador de serviço. Portanto, segundo Pinho (1996) suas 

dimensões de qualidade também são específicas, cuja primeira, a competência irá verificar se os 

funcionários possuem a habilidade e capacidades necessárias para executar os serviços 

procurados pelo usuário. Muitas empresas de serviços especializados, como engenharia e 

informática estão qualificando e treinando equipes para lidar com certas exigências de seus 

clientes corporativos. “Perante essa necessidade, a IBM abriu uma nova unidade de negócios, a 

IBM Business, voltada para prestar serviços de assessoria em áreas como tecnologia de 

informação e logística” (PINHO, 1996, p.92). 

 A empatia, segunda dimensão de qualidade dos serviços, diz respeito, de acordo com o 

autor, aos cuidados e atenção personalizados que a empresa oferece aos seus usuários. Um 

exemplo citado pelo autor está relacionado aos bancos e como os clientes possuem expectativas 

distintas com relação ao atendimento que esperam receber. “O Bradesco satisfez com seu 

anúncio os dois tipos de usuários mais comuns: ‘Tem gente que está no Bradesco porque gosta de 

atenção. Outros porque gostam de tecnologia’” (PINHO, 1996, p.92). 

 A terceira dimensão, confiabilidade é determinada, segundo o autor, pela segurança e 

precisão demonstrados na execução do serviço. Porém,  

pelo fato de envolver pessoas, este atributo defronta-se com uma dificuldade específica: 
nem sempre o serviço prestado é o mesmo, podendo variar conforme o funcionário, o 
cliente ou até mesmo o dia de sua realização (PINHO, 1996, p.92). 
 

 Talvez uma possível solução para esse problema, segundo Aacker (1998), seja a 

padronização de uma operação de serviço, para que assim a confiabilidade do serviço seja 

transmitida ao cliente. Como exemplo o autor cita a rede de hotéis Sheraton, que utilizou a 

abordagem de ser igual em todo o mundo, quando em seu anúncio informava: “Se você levou 

uma toalha do Sheraton de ‘lembrança’ quando foi a Nova York, é bom saber que você encontra 

a mesma toalha em Recife, no Rio de Janeiro ou em São Paulo” (PINHO, 1996, p.93).   

Na quarta dimensão de qualidade, a iniciativa pessoal diz respeito, segundo o autor, a 

disposição e boa vontade da equipe de funcionários em ajudar os consumidores e imediatamente 
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providenciar o serviço. Como exemplo o autor cita a empresa Sul América Seguros, em anúncio 

de divulgação de seu novo serviço de assistência que, no título, dizia: “A equipe da Sul América 

se preocupa com tudo para você não se preocupar com nada” (PINHO, 1996, p.93). Para ajudar 

na vontade e entusiasmo dos funcionários em atender bem e prestar um bom serviço, muitas 

empresas desenvolvem programas de qualidade, como meio de incentivar sua equipe.  

Já a tangibilidade, como o próprio nome já diz, baseia-se, segundo o autor, nos atributos 

sólidos e tangíveis do serviço prestado, como a aparência dos funcionários, o estado das 

instalações e equipamentos da empresa prestadora do serviço a partir do momento em que tais 

aspectos contribuem para a percepção de sua qualidade total. Como exemplo o autor cita a 

Golden Cross, que em seus anúncios ilustra com fotografias os aspectos tangíveis de seu serviço, 

tais como a quantidade de médicos, os hospitais, clínicas e laboratórios conveniados.  

Portanto, segundo o autor, percebe-se que essas dimensões de qualidade são 

representadas pelas principais características e atributos originados da relação entre consumidor e 

prestador de serviço, na qual o principal objetivo é criar valor para a empresa a partir do 

momento em que se transforma positivamente em qualidade percebida pelo consumidor.  

 

2.2.4. As associações de marca 

 

 As associações de marca, dizem respeito, segundo Aacker (1998) a sentimentos e 

sensações presentes nas memórias das pessoas que serão transmitidos, ou associados com a 

marca escolhida. Assim,  

a posição da marca baseia-se nas suas associações e em como elas diferem da 
concorrência. Uma associação pode afetar o processamento e a recordação de 
informação, proporcionar um ponto de diferenciação e uma razão-de-compra, criar 
atitudes e sentimentos positivos, e servir como base para extensões (AACKER, 1998, 
p.286). 
 

 Para que possam ser medidas, segundo o autor, foram criados métodos indiretos de 

levantamento de associações, que podem envolver entrevistas com os consumidores, fazendo 

com que eles descrevam um usuário de determinada marca ou uma experiência de uso, para gerar 

livres associações com a mesma ou para indicar como as marcas diferem umas das outras. Outra 

maneira para se obter um perfil rico de uma marca é pedindo aos consumidores que a considerem 

como uma pessoa (ou como um animal, alguma atividade, ou até mesmo uma revista), e assim 

descobrir de que tipo esta seria.  

 Como afirma o autor, as associações estão diretamente relacionadas e não podem ser 

separadas das estratégias de posicionamento, portanto, grande parte deste item será amplamente 
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discutida no capítulo a seguir que irá abordar basicamente o conceito e as estratégias de 

posicionamento de acordo com as associações promovidas pela marca. 

 Além das associações promovidas pelo posicionamento e segundo o autor, igualmente 

baseados em associações, estão fatores como o nome, o símbolo e o slogan de uma marca, sendo 

considerados críticos para o brand equity atribuindo valor a marca por serem indicadores de 

reconhecimento e representações.  

 No caso do nome, como afirma o autor, deve ser escolhido de acordo com um processo 

que envolve a criação de um conjunto de alternativas, baseado em fatores desejáveis e metáforas. 

As alternativas, segundo o autor, podem envolver a relação de palavras combinadas em 

expressões, (Video Express ou Movie Truck), podem também fazer combinações com partes de 

outras palavras (Rentvideo), também podem gerar símbolos para cada palavra em separado 

(Popcorn Vídeo), ou utilizar rimas (Groovy Movie) ou utilizar humor (AtreVideo). No caso da 

metáfora, o autor afirma que pode ser também utilizada tanto para o nome quanto para o slogan, 

e consiste em uma palavra ou frase que cria um conceito no lugar de outro, mas sugerindo uma 

semelhança entre eles. “A metáfora é uma forma muito compacta de comunicar uma idéia 

complexa. A bateria DieHard por exemplo, é uma metáfora que sugere que a bateria é como uma 

pessoa durona ou difícil de liquidar” (AACKER, 1998, p.199). 

 O nome, segundo o autor, deve suscitar fácil lembrança, deve também sugerir a classe do 

produto, dar apoio a um símbolo ou logotipo e estabelecer associações de marca sempre 

desejáveis, nunca o contrário, além de contar com a proteção legal. Para que o nome seja 

memorizado facilmente e tenha sua recordação plenamente estabelecida, segundo o autor, ele 

deveria seguir algumas regras: Ou ser diferente e incomum o bastante para atrair a atenção e 

despertar curiosidade (o perfume chamado Charlie); ou ter algo a seu respeito que o torne 

interessante, como uma rima, trocadilho ou humor (Coca-Cola); despertar um quadro/imagem 

mental (Apple, Rabbit); ter um forte significado; ou gerar alguma emoção (Love, Joy), ou por 

fim, pode ser simples (Raid, Bic). 

Já o símbolo, funciona, segundo o autor, criando associações, conhecimento e qualidade 

percebida, gerando lealdade e simpatia. Assim, quando os produtos ou serviços são muito 

similares entre si, o símbolo pode “ser o elemento central do brand equity, a característica 

diferencial chave” (AACKER, 1998, p. 208). Por ser uma imagem visual, o símbolo, como 

afirma o autor, pode ser de mais fácil lembrança e, portanto ajuda no conhecimento da marca. Os 

símbolos podem incluir quase tudo: podem ser formas geométricas, coisas e objetos (como o 

guarda-chuva da Travelers), podem ser embalagens, logos (a maçã da Apple), pessoas (o 
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baixinho da Kaiser ou o garoto propaganda da Bombril), podem ser cenas (a região dos cenários 

da Marlboro), ou personagens de histórias em quadrinhos.  

No caso dos slogans, segundo o autor, eles irão proporcionar uma associação adicional 

com a marca, isto é, o nome e o símbolo já estão significando associações por si só, e para que 

elas fiquem fortalecidas, é criado um slogan que represente de maneira eficiente o 

posicionamento da marca. Porém, reforçar o nome e o símbolo é apenas uma das funções do 

slogan, como afirma o autor, ele também pode remover alguma ambigüidade do nome ou do 

símbolo e também gerar um valor próprio que pode ser explorado. Assim, um slogan deve acima 

de tudo, segundo o autor, ser específico, direto e de fácil memorização, seja este engraçado, 

atraente ou interessante, o ponto crucial, segundo o autor, é que esteja relacionado com a marca.  

 

2.2.5. Outros ativos de propriedade da empresa 

 

O proprietário da marca possui certos ativos, que, segundo Aacker (1998), podem ser 

decorrentes das patentes, trademarks, ou de sua relação com os canais de distribuição. Tais ativos 

serão importantes para o brand equity, a partir do momento em que servirem para inibir as ações 

dos concorrentes e ativarem a base e a lealdade dos consumidores. Estes ativos podem assumir 

diferentes formas, por exemplo,  

uma marca registrada protegerá o brand equity contra os concorrentes que tentarem 
confundir os consumidores mediante o uso de um nome semelhante, símbolo ou 
embalagem. A patente, se for forte e relevante na escolha do consumidor, pode impedir 
a concorrência direta. Um canal de distribuição pode ser controlado por uma marca em 
função do histórico de sua performance  (AACKER, 1998, p.22). 
 

Os ativos, para que possam ser relevantes devem, segundo o autor, também estar 

relacionados com a marca.  

Portanto, analisando todos os itens que fazem parte do brand equity, pode-se concluir que 

este é resultado direto de um conjunto de ações que irão definir um valor agregado às marcas. 

Envolve segundo Pinho (1996), atributos, valores, sentimentos e percepções conectados a esta, 

que, do ponto de vista do consumidor, direcionam fortemente a percepção que este desenvolve 

sobre imagem de marca de certo produto ou serviço e que será vista capítulo 3 do presente 

trabalho. 
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3. POSICIONAMENTO E IMAGEM DE MARCA 
 
 
3.1. POSICIONAMENTO 
 

Em uma sociedade saturada de informações, constantemente instigada por diversos 

tipos de estímulos (incluindo a comunicação e suas mensagens publicitárias), fica cada vez 

mais difícil para uma empresa tornar sua marca atraente ou até mesmo perceptível para o 

mercado consumidor desejado, como afirmam os autores que primeiramente popularizaram a 

palavra posicionamento, Ries e Trout (1996). Desta forma, uma das poucas maneiras de as 

empresas conseguirem a atenção que desejam para seu produto ou serviço é trabalhando a 

seletividade, concentrando suas verbas em ações bem delimitadas, ou seja, é “segmentar, 

enfim, numa palavra, posicionar” (RIES E TROUT, 1996, p.5). Assim, os autores afirmam 

que  

posicionamento não é o que você faz com o produto. Posicionamento é o que você faz 
na mente do cliente em perspectiva. Ou seja, você posiciona o produto na mente do 
cliente em potencial. (...) O posicionamento é o primeiro sistema de pensamento que 
enfrenta, para valer, o difícil problema de se fazer ouvir nesta nossa sociedade 
saturada de comunicação. (RIES e TROUT, 1996, p.2). 
 

Isso significa que, para os autores, o posicionamento é na verdade um processo de 

seleção, “você vai ter que selecionar os materiais com a melhor chance de chegarem até onde 

quer chegar.” (RIES E TROUT, 1996, p. 7). Lupetti concorda com Ries e Trout também 

afirmando que posicionamento é um processo de seleção, onde  

a mente seleciona as novas informações que combinem com seu “eu” em determinado 
momento. Daí a definição: posicionamento é aquilo que as pessoas retêm a respeito de 
determinada empresa, produto ou pessoa. Em outras palavras, posiciona-se a marca na 
mente do cliente. (LUPETTI, 2007, p. 72). 
 

Os autores Ries e Trout (1996) explicam que o volume de comunicação existente é um 

dos grandes responsáveis pela dificuldade dos consumidores em conseguir perceber e digerir 

as mensagens que recebem. Sendo assim, a solução dos problemas de comunicação para os 

autores está no próprio receptor da mensagem; isto é, “já que tão pouco da sua mensagem vai 

chegar ao seu destino, ignore o lado do transmissor e concentre-se no receptor. Concentre-se 

nas percepções do seu cliente em potencial. Não na realidade do produto.” (RIES e TROUT, 

1996, p.7). 

Conforme afirmam estes autores, a sociedade atualmente encontra-se em uma fase 

onde há uma supervalorização da comunicação, afirmando que,  

nem sempre consideramos os danos que vêm sendo causados por esta nossa sociedade 
supercomunicativa. Em comunicação, o mais é o menos. O uso extravagante que 
fazemos da comunicação para solucionar uma legião de problemas empresariais e 
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sociais entulhou de tal forma seus canais que somente uma fração minúscula consegue 
passar. (RIES e TROUT, 1996, p.8). 
 

Para os autores, as principais causas de tal excesso de comunicação podem se 

explicadas pela confusão no tráfego de informação, onde a propaganda, a quantidade de livros 

publicados por ano, o número de jornais impressos, as revistas, as embalagens, a televisão e o 

cinema produzem uma quantidade incrível de informações a cada segundo. No caso da 

televisão, os autores falam ser um meio adicional de informação, porém poderosa e 

penetrante, onde  

o volume de comunicação acrescido por ela é espantoso. A família norte americana 
média assiste televisão mais do que sete horas por dia. Como o cinema, a televisão é 
uma fotografia parada que muda 30 vezes por segundo. O que significa que a família 
média norte-americana está exposta a cerca de 750.000 fotos televisivas a cada dia que 
passa.  (RIES & TROUT, 1996, p.8). 
 

Além disso, os autores afirmam que o número de veículos de comunicação, ou, a 

“explosão da mídia” também contribui para que as mensagens não cheguem com eficácia ao 

seu destino. “Há a televisão. Comercial, através de cabo e paga. Há o rádio. AM e FM. Há os 

cartazes. De todos os tamanhos. Há os jornais. Matutinos, vespertinos, diários, semanais e 

domiciliais. Há as revistas. De massa, seletivas, técnicas, de negócios.” (RIES e TROUT, 

1996, p.11). Ainda existem muitos outros meios, como os ônibus, táxis, metrôs, e é claro a 

própria internet, que possibilita acessos a todo tipo de mensagem em qualquer lugar do 

mundo simultaneamente.  

Lupetti (2007) também afirma que o excesso de comunicação na sociedade faz com 

que o público identifique as marcas em uma “escada” de produtos, onde os mais conhecidos 

geralmente possuem uma posição destacada na mente dos consumidores, como por exemplo, 

a Coca-Cola. Dessa forma, quando se fala em comunicação e posicionamento, deve-se ter a 

noção de que em função da grande quantidade de informações que circulam entre as pessoas, 

quanto mais simples a mensagem publicitária, mais efeito ela terá na mente do consumidor. 

Enfim, quanto mais simples, claro e objetivo for o posicionamento, a mensagem que a 

empresa, produto ou marca quer passar, maiores as suas chances de se destacar na mente do 

público. Os autores Ries e Trout (1996) entendem que 

a melhor abordagem para viver nesta sociedade saturada de comunicação é 
simplificar a mensagem da melhor forma possível. Na Comunicação, como na 
Arquitetura, o menos é mais. Você tem de afiar a sua mensagem para que ela corte 
a mente. Tem de livrá-la de ambigüidades, simplificá-la e tornar a simplificar, se 
quer causar uma impressão que perdure. (RIES e TROUT, 1996, p. 6).  
 

Partindo-se desse contexto, percebe-se que a simplificação da mensagem publicitária 

ao se trabalhar as estratégias de posicionamento de uma marca, é, segundo os autores, a 
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maneira mais correta de se atingir o que toda empresa visa alcançar para estar presente na 

mente de seus consumidores: a diferenciação no mercado-alvo pretendido.  

Para Lupetti (2007), o ato de posicionar marcas na comunicação é visto como uma 

busca pelo diferencial competitivo perante os concorrentes. Segundo a autora, tal 

diferenciação está diretamente relacionada com a maneira que a empresa se posiciona 

estrategicamente. Ela afirma que uma empresa deve antes traçar seu próprio posicionamento 

estratégico, isto é, a maneira como quer ser vista como instituição, para depois traçar os 

posicionamentos específicos (relacionados principalmente com fatores mercadológicos) de 

cada produto ou serviço que oferece. “Algumas empresas exploram aspectos decorrentes da 

missão empresarial, enquanto outras utilizam as vantagens competitivas, como, por exemplo, 

ser reconhecida como a maior empresa no setor ‘x’...” (LUPETTI, 2007, p.74).  

Já segundo KOTLER (2006, p.304), essa busca por um diferencial faz parte do 

chamado trinômio SMP: “segmentação, mercado-alvo e posicionamento”, considerados pelo 

autor como fatores essenciais para uma estratégia de marketing adequada, pois dessa forma a 

empresa irá primeiro identificar necessidades e grupos diferentes no mercado; depois irá 

definir como alvo as necessidades e grupos que pode atender de forma superior (que possa 

criar uma diferenciação) e, por último, irá posicionar seu produto e sua imagem buscando que 

o mercado-alvo os diferencie. “Se, nesse trabalho de posicionamento houver uma falha, o 

mercado-alvo ficará confuso” (KOTLER, 2006, p.304). O autor, portanto, define 

posicionamento como 

a ação de projetar o produto e a imagem da empresa para ocupar um lugar 
diferenciado na mente do público-alvo. O objetivo é posicionar a marca na mente 
dos consumidores a fim de maximizar a vantagem potencial da empresa. Um bom 
posicionamento de marca ajuda a orientar a estratégia de marketing, esclarecendo a 
essência da marca, que objetivos ela ajuda o consumidor a alcançar e como o faz de 
maneira inconfundível.  (KOTLER, 2006, p. 305).  
 

Porém, a visão do autor sobre posicionamento é um pouco diferente da visão dos 

autores que inicialmente popularizaram seu conceito. Para Kotler (2006), Ries e Trout (1996) 

tratam essencialmente das estratégias de comunicação para posicionar ou reposicionar uma 

marca na mente do consumidor. Já para o autor, fatores como todos os aspectos tangíveis do 

produto, preço, praça e promoção também devem servir de suporte ao posicionamento, para 

que assim as vantagens competitivas sejam maiores. 

Portanto, percebe-se que ao buscar essa diferenciação competitiva, inúmeros são os 

fatores que contribuem para que a marca consiga obter um lugar de destaque e permanência 

na mente do consumidor. Entre esses fatores, existem, segundo o autor, estratégias de 
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diferenciação específicas, que podem ser baseadas: no produto, nos funcionários, no canal 

de distribuição e na imagem.  

A diferenciação baseada no produto trata basicamente das diversas dimensões do 

produto (formato, característica, desempenho, durabilidade, confiabilidade, conservação, 

estilo e design) ou do serviço (atendimento ao cliente, facilidade de pedido, entrega, 

instalação, treinamento do cliente, consultoria ao cliente, manutenção e reparos.). A 

diferenciação baseada nos funcionários trata basicamente de manter os funcionários bem 

treinados, seguindo seis características: competência, gentileza, credibilidade, confiabilidade, 

presteza, confiabilidade e comunicação. Já a diferenciação baseada nos canais de 

distribuição trata da maneira de obter vantagem competitiva em criar novas formas de 

distribuição, através da cobertura, especialidade e desempenho dos canais utilizados pela 

empresa. Como exemplo, o autor cita: “O sucesso da Caterpillar no setor de terraplanagem é 

baseado em parte no desenvolvimento de um canal eficiente. Seus revendedores são 

encontrados em mais locais do que os dos concorrentes...” (KOTLER, 2006, p.314). E, por 

fim, a diferenciação baseada na imagem trata da maneira com que o público vê a empresa 

ou seus produtos. Como exemplo, o autor cita a imagem do caubói da Marlboro, 

mundialmente conhecida e trabalhada em cartazes e anúncios impressos.  

Se o posicionamento busca então diferenciar competitivamente uma marca da 

concorrência gerando associações positivas na mente dos consumidores; o contrário, segundo 

Aacker (1998) também é verdadeiro, já que uma associação pode servir como base importante 

para a diferenciação. O autor define uma associação de marca como “algo ‘ligado’ a uma 

imagem na memória” (Aacker, 1998).  

 

3.1.1. Associações de marca 

 

De acordo com Aacker (1998), as associações de marca não só existem, como também 

possuem um grau de força. Elas irão conectar emocionalmente o consumidor à marca, irão ter 

um significado forte e relevante em sua mente. Segundo o autor, quanto mais experiências o 

público tiver com a marca e quanto mais tiver sido exposto a comunicações relacionadas a 

ela, mais as associações irão se fortalecer e se conectar com outras que já fazem parte de suas 

percepções anteriores. Assim, como um exemplo, 

a McDonald’s poderia estar ligada a uma personalidade como Ronald McDonald, 
um segmento de consumo, crianças, um sentimento, vontade de se divertir, uma 
característica do produto, serviço, um símbolo, os arcos dourados, um estilo de vida 
apressado, um objeto como o automóvel, ou uma atividade tal como ir ao cinema 
perto do McDonald’s . (AACKER, 1998, p.114). 
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Dessa forma, no exemplo acima, o autor mostra como se cria um forte elo entre o 

McDonald’s e as crianças, pois são estabelecidas associações mentais muito mais complexas 

do que se o McDonald’s utilizasse apenas alguns anúncios mostrando crianças no local. Esse 

elo inclui “as experiências de aniversários no McDonald’s, Ronald McDonald, os jogos do 

McDonald’s e os brinquedos e bonecas do McDonald’s” (AACKER, 1998, p.115) e está 

ligado a emoções e sentimentos vivenciados pelo consumidor com relação à marca.   

Além disso, o conjunto de associações, segundo Aacker (1998) está diretamente 

relacionado com a imagem que o consumidor irá ter sobre determinada marca, isto é, elas 

formam a imagem de marca (que será trabalhada nos capítulos seguintes). Para Lupetti (2007) 

um conjunto de associações “forma uma imagem forte, e ambas – associações e imagem - 

representam percepções. Assim, uma marca bem colocada terá uma posição competitiva 

atraente, apoiada por associações eficazes.” 

Portanto, segundo Aacker (1998), o posicionamento está diretamente relacionado com 

o conceito de imagem e associação, onde as associações irão servir para criar valor à marca, já 

que 

o valor resultante do nome de uma marca é freqüentemente o seu conjunto de 
associações, o seu significado para as pessoas. As associações representam as bases 
para as decisões de compra e para a lealdade à marca. (AACKER, 1998, p.116). 
 

Kotler (1998), ainda acrescenta que o resultado final do posicionamento através das 

associações deve ser a “criação bem sucedida de uma proposta de valor focalizada no 

mercado – uma razão convincente para o mercado-alvo comprar o produto.” (KOTLER, 2006, 

p.321) Isso significa, segundo Lupetti (2007) que essa proposta de valor estaria diretamente 

relacionada com a maneira pelo qual o consumidor adquire determinado produto ou até 

mesmo muda de marca. Aacker (1998) completa, definido as várias maneiras pelas quais as 

associações podem criar propostas de valor para a empresa e seus consumidores: “ajudar a 

processar/encontrar informação, diferenciar a marca, gerar uma reação para comprar, criar 

atitudes/feelings4 positivos e proporcionar uma base para extensões.” (AACKER, 1998, 

p.116).  

Segundo Aacker (1998), quando uma associação ajuda a processar ou encontrar 

informações, ela cria um conjunto de fatos e especificações sobre a marca em si, gerando 

informações fáceis de assimilar e processar e despertando no consumidor sensações e 

recordações relacionadas à marca. Como exemplo de recordação de marca, o autor cita que 

“um símbolo como o guarda-chuva Traveller, ou a diligência da Wells Fargo, despertará 
                                                 
4 A tradução literal da expressão feelings é: sensações, sentimentos, emoções.  
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lembranças ou experiências com a marca que não teriam sido recordadas na sua ausência.” 

(Aacker, 1998, p.116). Já com respeito à maneira que as associações podem influenciar na 

interpretação dos fatos, o autor cita outro exemplo, onde 

uma imagem visual  como a do monge beneditino, usada para lançar uma copiadora 
Xérox (“É um milagre!”), fornece o contexto que ajuda a garantir que a 
interpretação desejada seja atingida. Uma posição de alta tecnologia (os produtos 
HP são tecnicamente avançados) pode influenciar a interpretação de uma longa lista 
de especificações. (AACKER, 1998, p.116). 
 

Conforme afirma o autor, “uma associação diferenciadora pode ser uma vantagem 

competitiva chave.” (AACKER, 1998, p.117). Como exemplo o autor cita a empresa 

Gatorade, associada fortemente com a prática de esportes, onde “um concorrente da Gatorade, 

pode ter que encontrar uma aplicação diferente daquela de competição na área de esportes. 

Assim, uma associação pode ser uma barreira formidável para a concorrência.” (AACKER, 

1998, p.117). 

Quanto ao fato de as associações gerarem uma razão de compra, o autor fala que tais 

associações estão ligadas a certos atributos ou benefícios (parte das estratégias de 

posicionamento que serão vistas a seguir) que dão aos consumidores uma razão específica 

para adquirir e usar a marca. Dessa forma, algumas associações podem influenciar a compra 

por gerarem credibilidade e confiança depositadas na marca. Assim, como exemplo,  

se um campeão de Wimbledon usa uma certa raquete de tênis, ou um cabeleireiro 
de estilo profissional usa um produto em particular de tintura de cabelo, os 
consumidores sentir-se-ão mais confortáveis com as marcas utilizadas por eles. Um 
nome italiano e as associações italianas correlatadas darão credencial a um 
fabricante de pizza. (AACKER, 1998, p.117). 
 

 Com relação a criar atitudes ou sentimentos positivos no consumidor, o autor comenta 

que principalmente quando estão ligadas a símbolos, personagens e experiências de uso, essas 

associações irão estimular sensações positivas que irão se transferir para a marca. Como 

exemplo, o autor cita a utilização de celebridades como Bill Cosby (muito popular nos 

Estados Unidos) e símbolos como os personagens do desenho Charlie Brown usados como 

mascotes para tornar mais afetiva aos olhos do consumidor uma organização considerada 

impessoal e grande. Já as associações geradas pelas experiências de uso estão ligadas, como 

afirma o autor, às sensações presenciadas pelo consumidor ao experimentar tal produto, como 

recordar-se de alguma propaganda, ou ligar a imagem daquele produto a algum personagem, 

símbolo ou sentimento que lhe tenha cativado.  

 Já com relação às associações criando bases de extensão, o autor explica que uma 

marca, estando bem posicionada e possuindo fortes associações positivas perante seu público, 

irá obter o mesmo resultado em um novo produto daquela mesma marca, criando, portanto, 
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uma base para extensões de novos produtos e uma razão de compra em função disso. “Assim, 

a experiência da Honda em pequenos motores torna plausível as extensões de motocicletas 

para motores de popa e aparadores de grama.” (AACKER, 1998, p.118). 

 As associações são, portanto, segundo Lupetti (2007) valores que devem ser agregados 

à marca para então gerar uma razão de compra na mente dos consumidores. Dessa forma, o 

posicionamento, ou uma estratégia de posicionamento, segundo Aacker (1998) baseia-se em 

tais associações para representar a maneira pela qual a empresa (produto ou marca) deseja ser 

percebida.  

Tais estratégias de posicionamento foram sintetizadas por Kotler (1998), através das 

definições originais desenvolvidas por Ries e Trout (1996) como uma maneira de focalizar 

com maior eficácia a posição desejada pelas empresas e marcas ao longo dos anos. Segundo 

Kotler (1998), existem sete principais regras de posicionamento. São elas: posicionamento 

por atributo, por benefício, por aplicação ou utilização, por usuário; além dos 

posicionamentos por concorrente, por categoria de produtos, e por qualidade ou preço, 

que serão explicadas e exemplificadas a seguir.  

  Para o autor, o posicionamento por atributo é utilizado quando uma empresa “se 

posiciona com base em um atributo, como tamanho ou tempo de existência. A Disneylândia 

pode se anunciar como o maior parque temático do mundo.” (KOTLER, 1998, p.323). Lupetti 

(2007) por sua vez, completa afirmando que nesse caso, o principal é focar no atributo mais 

significativo de um produto e que seja de difícil imitação. A autora cita o exemplo da 

Brastemp com a famosa frase “Ela é uma Brastemp!” (LUPETTI, 2007, p.78) e comenta que 

esse é um atributo relacionado à marca que sugere excelência, status e confiança.  

Já o posicionamento por benefício é de certa forma similar ao primeiro e, segundo 

Kotler (1998), é utilizado quando um produto se posiciona como líder em certo benefício. 

Lupetti (2007) por sua vez afirma que nesse caso, os atributos anteriormente mencionados são 

transformados em benefícios, sejam eles emocionais ou racionais. A autora afirma que muitas 

vezes os benefícios emocionais e racionais associam-se agregando valor à marca e cita o 

exemplo da Audi, comentando que  

ninguém compra um Audi pela beleza ou pela potência de seu motor, 
mesmo que afirme que são esses os motivos da compra. O mesmo 
raciocínio é aplicado ao atributo excelência, que pode ser transformado em 
um benefício racional, como por exemplo, um bom atendimento ou a 
qualidade de determinado produto. A Brastemp, por exemplo, é posicionada 
como a melhor máquina de lavar roupas. (LUPETTI, 2007, p.79). 
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No caso do posicionamento por aplicação ou utilização, Kotler (1998) afirma que é 

utilizado quando um produto é posicionado como o melhor para algum uso ou aplicação. 

Lupetti (2007) completa dizendo que nesse caso algum benefício da marca é utilizado para 

um uso específico do produto. A autora exemplifica usando a marca Omo e suas várias 

aplicações, como OMO Cores, OMO Máquina, OMO Multiação, dentre outras variedades da 

mesma marca. “Outro exemplo é o creme dental Sensodyne, indicado para pessoas que 

sofrem de sensibilidade dentária – portanto, uma aplicação específica.” (LUPETTI, 2007, 

p.80).  

Já o posicionamento por usuário é utilizado, segundo Kotler (1998), quando um 

produto se posiciona como o melhor para algum grupo de usuários. Lupetti (2007) completa 

dizendo que esse grupo deve ser específico e não muito amplo, já que não se trata de 

quantidade, mas de qualidade do foco. A autora exemplifica uma situação hipotética onde se 

imagina  

uma empresa de seguros que pretende posicionar sua marca – seguro de automóveis 
– para o público feminino. Em princípio, as consumidoras poderão ser todas 
mulheres, que, de alguma forma, se preocupam com segurança. No entanto, se 
optar pelo posicionamento por usuário, a empresa poderá focar não apenas em 
qualquer tipo de mulher, mas, por exemplo, secretárias executivas, médicas 
advogadas etc. (LUPETTI, 2007, p. 80). 
 

 O posicionamento por concorrente é utilizado, segundo Kotler (1998) quando o 

produto se posiciona como sendo melhor que o concorrente. Para LUPETTI (2007, p.81), essa 

comparação pode ocorrer com base em algum “diferencial competitivo do produto, como a 

forma, a cor, a composição, etc., ou com base em algum potencial desenvolvido em seu mix 

de marketing.” Como exemplo a autora cita duas empresas de cartões de crédito: Visa e 

American Express. “O Visa se posiciona como o cartão de crédito mais aceito no mundo, 

adotando com isso a estratégia de distribuição/abrangência como posicionamento para 

diferenciar-se da concorrência.” (LUPETTI, 2007, p.81). Outro exemplo mais simples é 

apresentado por Kotler (1998) a respeito de dois parques temáticos selvagens, onde “o Lion 

Country Safari pode anunciar que possui mais animais do que o Japanese Deer Park.” 

(KOTLER, 1998, p.324).  

O posicionamento por categoria de produtos para Kotler (1998) ocorre quando o 

produto se posiciona como líder em uma determinada categoria, ou como afirma Lupetti 

(2007) quando se cria uma categoria ainda não explorada para tal produto. “Quando a 

Unilever lançou, em 1992, o sabonete Dove, não queria colocar no mercado mais um 

sabonete, por isso criou uma nova categoria: a do sabonete com creme hidratante.” 

(LUPETTI, 2007, p.80). 
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E, por fim, o posicionamento por qualidade ou preço é, segundo Kotler (1998), 

utilizado quando o produto se posiciona como o que oferece o melhor valor. Porém, Lupetti 

(2007) esclarece que se deve ter o cuidado de não confundir a noção de valor. Ela afirma que 

valor não significa que a marca oferece ao cliente o preço mais baixo com a melhor 
qualidade – há muita confusão a respeito desse posicionamento no mercado 
brasileiro. Muitas empresas posicionam suas marcas como a mais barata, 
estabelecendo assim uma confusão na mente dos consumidores. O mais adequado 
seria entender a noção de valor, ou seja, a relação custo/benefício que a marca 
proporciona. (LUPETTI, 2007, p.81). 
 

Existem ainda, segundo Lupetti (2007) mais três estratégias de posicionamento, além 

das anteriormente comentadas. São elas: posicionamento pela mente ou lembrança, 

posicionamento por foco e o posicionamento por escada.  

O posicionamento pela mente ou lembrança é utilizado com marcas que não estejam 

na liderança de vendas, onde as empresas cobram por essas marcas um valor mais alto, 

resultando em maior rentabilidade e trabalhando seu share of mind5, já que  

estando bem posicionada no share of mind, o consumidor se lembrará da marca no 
momento da decisão de compra. É por essa razão que é melhor ser o primeiro na 
mente do que o primeiro no mercado. Tanto a máquina de lavar roupas Brastemp 
quanto o sabonete Dove não são líderes de mercado, mas possuem excelente share 
of mind e, consequentemente, ótima rentabilidade. (LUPETTI, 2007, p. 79). 
 

Já o posicionamento por foco, segundo a autora, consiste em escolher uma palavra, um 

número ou uma expressão que esteja relacionada à marca. As palavras mais eficazes são as 

que tornam evidente um atributo do produto ou serviço que se traduz então, em benefício. “A 

escolha da palavra deve ser criteriosa e levar em conta a linguagem do público-alvo. Um dos 

melhores exemplos de posicionamento por foco foi utilizado pela cerveja Skol com a palavra 

‘redondo’.” (LUPETTI, 2007, p. 82). 

No posicionamento por escada, Lupetti (2007) explica como foi visto anteriormente, 

que a quantidade de informação é muito grande, tornando impossível assimilar todas as 

marcas existentes no mercado. Dessa forma, essa classificação específica de posicionamento é 

comparada a uma escada, onde cada degrau possui o nome de uma marca de determinada 

categoria de produtos. Sendo assim, o posicionamento por escada fala, na verdade, em 

assumir o degrau que a marca, produto ou serviço se encontra. “O posicionamento por escada 

é recomendado para marcas que têm um planejamento de crescimento. Se uma marca almeja 

o primeiro lugar, deve em primeira instância assumir sua posição atual e traçar estratégias 

semelhantes às do líder do mercado.” (LUPETTI, 2007, p.82). Como exemplo a autora cita o 

a Avis, uma empresa locadora de carros norte-americana, que durante anos divulgou a 
                                                 
5 A tradução literal de share é: parte ou cota e de mind é: mente. Portanto, com a união das duas palavras tem-se 
que share of mind significa uma parte da mente, ou uma cota da mente.  
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qualidade de seus serviços e adotou o posicionamento por escada, admitindo em um de seus 

anúncios ser a número dois em aluguel de carros. Suas vendas então aumentaram 

espantosamente. O anúncio dizia: “A Avis é apenas a número dois em locação de carros. 

Então por que nos preferir? Porque nos esforçamos mais.” (LUPETTI, 2007, p.83). 

Porém, segundo LUPETTI (2007, p.84) deve-se ter cuidado ao se trabalhar o 

posicionamento em qualquer uma de suas estratégias, quando diz que posicionamento e 

slogan são termos diferentes, e afirma que “o posicionamento não é um slogan. O 

posicionamento é a origem do slogan, portanto, slogan é resultado de um posicionamento”.  

Entretanto, assim como existem as estratégias que deveriam ser utilizadas por 

empresas e marcas para posicionarem-se adequadamente no mercado, também existem, 

segundo Kotler (1998), quatro principais erros de posicionamento que devem ser evitados a 

todo custo na hora de traçar planos mercadológicos estratégicos. São eles: 

subposicionamento, superposicionamento, posicionamento confuso e posicionamento 

duvidoso.  

Para o autor, o subposicionamento ocorre quando a marca é vista como apenas “mais 

uma” no mercado saturado, gerando apenas uma vaga idéia da mesma pelos consumidores. 

“Quando a Pepsi lançou sua Crystal Pepsi em 1993, os clientes não se deixaram impressionar. 

Eles não viam a ‘transparência’ como um benefício importante em um refrigerante.” 

(KOTLER, 1998, p.323).  

Já o superposicionamento ocorre quando os consumidores têm uma visão 

demasiadamente estreita da marca, limitando suas percepções ao que “acham” que a marca 

representa. “Por exemplo, os consumidores podem imaginar que os anéis de diamante mais 

baratos da Tiffany custam cinco mil dólares, embora a Tiffany ofereça anéis de diamante por 

mil dólares.” (KOTLER, 1998, p.323).   

Quanto ao posicionamento confuso, o autor fala que ocorre quando os consumidores 

possuem uma imagem confusa da marca, que é resultado de um excesso de mudanças muito 

freqüentes no posicionamento da mesma. “Foi o que aconteceu com os computadores NeXT 

de Stephen Jobs, que foi posicionado inicialmente para estudantes, depois para engenheiros e 

então para executivos, sempre sem sucesso.” (KOTLER, 1998, p.323). 

E, por fim, no posicionamento duvidoso, os consumidores podem achar difícil 

acreditar no que a marca alega possuir, levando em conta as características, o preço ou o 

fabricante do produto. O autor cita o exemplo da GM, quando  

a divisão Cadillac da GM lançou o Cimarron, ela posicionou o carro como 
concorrente da luxo da BMW, da Mercedes e da Audi. Apesar de o carro ter 
assentos de couro, rack para bagagem, muitos itens cromados e um logotipo da 



 

 

36

Cadillac impresso no chassi, os consumidores o viam como uma mera visão 
melhorada do Cavalier da Chevrolet e do Firenza da Oldsmobile. O carro foi 
posicionado como ‘mais por mais’, mas os clientes o viam como ‘menos por mais’. 
(KOTLER, 1998, p. 323). 
 

Portanto, pode-se concluir, através das diferentes visões e correlações entre os autores 

citados no decorrer do capítulo, que, como afirmam Ries e Trout (1996), em uma sociedade 

supercomunicativa, um posicionamento adequado somente terá algum efeito se sua mensagem 

for simplificada e direta, sem ambigüidades. Para os autores, as pessoas armazenam apenas o 

que lhes é importante, descartando as outras mensagens, portanto o foco deve ser no receptor, 

nos elementos que já estão em sua mente, nas suas percepções, ou seja, “alinhando e 

realinhavando as conexões existentes.” (LUPETTI, 2007, p.73).   

Somente dessa forma, segundo Kotler (1998), uma marca ou produto pode conseguir 

diferenciar-se dos demais concorrentes e permanecer sempre presente na mente dos 

consumidores. Para tal, o autor cita o trinômio SMP: segmentação, mercado-alvo e 

posicionamento como sendo a base para uma estratégia de marketing adequada. Já para 

Lupetti (2007), uma empresa deve antes traçar seu próprio posicionamento estratégico para 

depois definir os específicos de cada produto. Além disso, para Kotler (1998), existem 

determinados pontos (paridade e diferença) que tratam basicamente da viabilidade com que o 

consumidor percebe e aceita a diferenciação proposta pela marca, e a capacidade que a 

empresa irá ter para cumprir suas promessas ao posicionar suas marcas.   

Assim, criam-se as chamadas associações de marca, que segundo Aacker (1998), 

buscam gerar sentimentos positivos entre consumidor e marca e consequentemente uma razão 

de compra baseada nos valores representados na mente do público. As associações também 

servem, segundo Kotler (1998) e Lupetti (2007), como guia para se definir as estratégias de 

posicionamento de uma empresa ou produto, que podem ser: por atributo, benefício, aplicação 

ou utilização, por usuário, concorrente, categoria de produtos, por qualidade ou preço, além 

dos posicionamentos por foco, escada e pela mente ou lembrança. Não se deve esquecer, 

também segundo Kotler (1998), que alguns erros de posicionamento são comuns e devem ser 

evitados. E, que, segundo Lupetti (2007), o slogan é uma sentença diferente, que irá se 

originar do posicionamento, que, segundo Kotler (1998), possui uma formatação específica. 

E, por fim, todos os autores concordam que o posicionamento (e suas estratégias) está 

diretamente ligado às associações entre marca e consumidor que servirão para reforçar a 

imagem que o público irá formar sobre determinada marca. 
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3.2. IMAGEM DE MARCA 

 

O conjunto de valores agregados cria associações de idéias na mente do consumidor, 

formando a imagem de marca, que pode ser definida como “o conjunto de atributos e 

associações que os consumidores reconhecem e conectam com o nome de marca”. (PINHO, 

1996, p.50). Tais associações podem ser tangíveis ou intangíveis: as primeiras dizem respeito 

aos atributos funcionais do produto ou serviço e as associações intangíveis dizem respeito às 

qualidades emocionais. Ainda segundo o autor, graças aos avanços tecnológicos, os produtos 

possuem cada vez mais similaridade em termos de atributos funcionais, devendo-se, portanto, 

explorar de maneira adequada, os atributos intangíveis na hora de posicionar a marca na 

mente do consumidor.  

Tais atributos fazem parte da construção da imagem de marca que, segundo Randazzo 

(1993) contém ao mesmo tempo, os componentes do produto e os componentes perceptuais. 

Pinho (1996), por sua vez, define a imagem de marca como a união de vários fatores: 

informações veiculadas através dos meios de comunicação, experiências no uso do produto, 

embalagem, identidade da empresa, promoção de vendas, propaganda, publicidade e relações 

públicas. Dentre esses fatores, a campanha publicitária representa uma importante ferramenta 

na construção dessa imagem, e pode ser definida, segundo SAMPAIO (1999, p.237), “como a 

soma de diversos esforços publicitários, coordenados entre si e realizados para cumprir 

determinados objetivos de comunicação de um anunciante”, entre eles, a manutenção da 

própria imagem da marca ou da empresa. Ainda, como afirma Pinho (1996), a publicidade 

destaca-se pelo elevado grau de controle que possui sobre as mensagens e o poder de 

penetração e convencimento junto aos consumidores e público em geral.   

Segundo Sampaio (1999), o poder de penetração exercido pela publicidade, deve-se, 

ao fato de esta utilizar os mais diversos veículos de comunicação, que servem para levar a 

mensagem do anunciante aos consumidores. Entre os veículos mais consumidos pela 

população, está a televisão, sendo o maior meio publicitário do país, e caracterizando-se por 

ser “um veículo de massa, de grandes audiências” (SAMPAIO, 1999, p.88). Além disso, o 

autor afirma que a televisão é também o meio de maior carisma e fascínio, sensações que se 

transferem à publicidade neste veiculada. 

Outro veículo de grandes audiências que, segundo o autor, está presente em 90,2% dos 

lares do país é o rádio, que ao mesmo tempo possui uma capacidade de segmentação, pois a 

quantidade de emissoras para os mais variados tipos de público é muito grande no País. As 

mensagens veiculadas no rádio, segundo o autor, são consideradas fonogramas, isto é, “peças 
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de comunicação sonoras para rádio ou veículo semelhante” (SAMPAIO, 1999, p.235). Destes, 

os principais podem ser o spot (mensagem falada que pode ser acompanhada ou não por 

música ou efeitos sonoros) e o jingle (canção ou música que contenha a mensagem 

publicitária) ou um mistura dos dois gêneros, sendo que cada um, segundo Sant’Anna (2002), 

pode ter a duração de 15, 30 ou 60 segundos. Sampaio (1999) ainda afirma que por trabalhar 

com o som e a capacidade de imaginação das pessoas, a publicidade no rádio pode ser muito 

eficiente.  

Outro veículo bastante utilizado pela publicidade é um meio de comunicação externa 

ou ao ar livre, o outdoor, que, de acordo com Sampaio (1999) mais especificamente no Brasil, 

é definido por um painel de grandes dimensões, geralmente com nove metros de comprimento 

por três metros de altura, nos quais são colados cartazes trocados a cada doze ou quinze dias. 

Ainda segundo o autor, a principal característica do outdoor é o seu impacto, sendo a mais 

utilizada dos veículos de comunicação ao ar livre e podendo ser utilizado como meio de 

divulgação local, regional ou nacional. 

Outros meios como o cartaz e os panfletos, segundo Sampaio (1999), atingem um 

número reduzido de pessoas e servem mais como meios de apoio. O cartaz é basicamente uma 

peça de comunicação gráfica utilizada de diversas formas, podendo ser colocado em muros, 

paredes, veículos automotivos, painéis e no ponto de venda. Já os panfletos, são peças 

gráficas geralmente em tamanho menor que o cartaz para serem distribuídos às pessoas, e 

segundo o autor, servem como reforço para os próprios cartazes.  

Segundo Randazzo (1993), a importância da publicidade em todo o processo de 

construção da imagem de marca está no fato de que essa imagem representa a alma e a 

personalidade da marca, afirmando que  

a personalidade e a imagem da marca devem atrair o consumidor-alvo. A imagem e 
a personalidade da marca devem representar os seus consumidores-alvos, seus 
valores, estilos de vida e sensibilidade – ou aquilo que eles gostariam que tais 
fatores fossem. Uma imagem e uma personalidade de marca que não atraem os 
consumidores-alvos, na melhor das hipóteses nada fazem pela marca. Na pior, 
podem tornar-se um perigo e afugentar os consumidores. (RANDAZZO, 1993, 
p.42). 
 

 Portanto, a contribuição da publicidade na construção da imagem de uma marca está 

segundo Pinho (1996), diretamente ligada às percepções e reações do consumidor à marca, 

através das associações por ele produzidas. Somente dessa forma as empresas poderão 

alcançar um estado de excelência para seus produtos ou serviços que apenas as marcas mais 

fortes e bem construídas conseguem atingir: a fidelidade e lealdade do consumidor. 
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3.2.1. Imagem do usuário 

 

 Na formação da imagem de marca existem vários fatores que, segundo Pinho (1996) 

devem ser levados em conta, como a imagem da empresa, a imagem do usuário e a imagem 

do produto ou serviço em si. A relação entre os fatores é relativa, variando de acordo com a 

categoria do produto e com a marca. Pode-se citar como exemplo a marca Marlboro, onde a 

“reputação da Philip Morris como empresa dificilmente tem algum papel na formação da 

imagem. A imagem do produto em si contribui, mas talvez o que contribui mais fortemente é 

a impressão que as pessoas têm dos usuários da marca.” (Pinho, 1996, p.50).  

A imagem do usuário é, portanto, um dos fatores mais explorados pela publicidade na 

construção da imagem de uma marca. Pinho (1996) afirma que o usuário pode ter a sua 

imagem descrita em termos da personalidade a ele atribuída. Randazzo (1993) completa, 

dizendo que a imagem do usuário diz respeito ao tipo de pessoas que a marca (ou o 

anunciante) deseja retratar como usuária dos seus produtos. Dessa forma, a publicidade 

explora a imagética do usuário criando uma afinidade entre a marca e o consumidor. Em 

outras palavras, o que o autor quer dizer é que “o (a) consumidor (a) deve olhar para o 

anúncio e dizer a si mesmo ou a si mesma: ‘aquela pessoa se parece um bocado comigo ou 

com a pessoa que eu gostaria de ser. Talvez fosse melhor eu passar a usar aquela marca. ’” 

(RANDAZZO, 1993, p.36). 

A imagem do usuário evocada pela publicidade, pode ainda, ser de um usuário real ou 

a imagem de um usuário idealizado, como afirma Randazzo (1993). A imagem de usuário real 

é aquela coerente com a auto-imagem, os valores e o estilo de vida do usuário. Já a imagem 

de usuário idealizado é aquela que espelha o tipo de pessoa que o consumidor gostaria de ser. 

Dessa forma, Randazzo (1993) diz que a publicidade pode criar percepções que não se 

encaixam com a realidade comportamental do usuário, isto é, ela cria sua própria realidade, 

onde o que é percebido na mente do consumidor é a realidade mais importante.  

Portanto, segundo Pinho (1996), através da imagem do usuário as pessoas não têm 

dificuldade em descrever os consumidores pela marca dos produtos que consomem e dos 

serviços que utilizam.  

 

3.2.2. Personalidade da marca 

 

 Da mesma forma, é possível obter associações e descrições da personalidade e do 

caráter de uma marca, como afirma Pinho (1996), muitas marcas são vistas e descritas como 
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masculinas ou femininas, simples ou sofisticadas, tradicionais ou modernas. Outras evocam 

sentimentos como felicidade, confiança, segurança, ou até mesmo, sentimentos de tédio e 

confusão. Randazzo (1993) completa esse conceito quando afirma que a personalidade de 

uma marca é a personificação de um produto, ou seja, aquilo que o produto seria se fosse uma 

pessoa, citando o exemplo da Sopa Campbell; onde seus consumidores a imaginam como 

sendo a típica mãe americana: calorosa, carinhosa e protetora. Segundo o autor, 

a capacidade dos consumidores para antropormorfizar as marcas sugere que 
normalmente eles não as vêem como meros produtos, mas sim como identidades 
com personalidade própria. A percepção da personalidade existe provavelmente de 
forma subliminar (abaixo do nível da consciência), mas mesmo assim é muito 
importante, pois ajuda a determinar uma imagem de marca distinta, o que 
diferencia a marca na mente do consumidor. (RANDAZZO, 1993, p.41). 

 
 Dessa forma, a personificação de uma marca humaniza e personaliza o produto ou 

serviço, facilitando o desenvolvimento de um vínculo emocional do consumidor com a marca. 

Esse vínculo, segundo Randazzo (1993) é o que distingue a marca escolhida das demais, 

criando uma presença marcante na mente do consumidor, estabelecendo uma fidelidade à 

marca que vai além da razão.  

 Portanto, essa personalidade pode ou não fazer parte da construção da imagem de 

marca da empresa escolhida como objeto deste estudo, cujo histórico será apresentado no 

capítulo seguinte.  
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4. CHALLENGER BRASIL: A BUSCA PELO ESPAÇO NO MERCADO 

 

 O Challenger Brasil Centro Cultural e Lingüístico é uma empresa santamariense que 

começou com três sócios: Adriana Arruda, Marcelo Lermen Carvalho e Denise Pereira, 

abrindo oficialmente suas portas em 2001, localizado à Rua dos Andradas n° 1317. 

Recentemente, o Challenger Brasil ampliou seus serviços e mudou-se para uma casa, 

localizada à Rua Serafim Valandro, número 605, esquina com a Rua dos Andradas. 

  A empresa tem como missão “difundir a cultura e proporcionar o desenvolvimento 

pessoal e profissional de seus alunos, colaboradores e da comunidade santa-mariense, no 

menor tempo possível, com qualidade e eficiência” (ARRUDA, 2007). Como seus valores, o 

Challenger busca: “vontade de fazer acontecer, inovação, comprometimento, dedicação, 

motivação e qualidade e eficiência nos serviços prestados.” (ARRUDA, 2007). 

 O Challenger possui duas propostas distintas: o ensino das línguas inglesa, espanhola e 

francesa e o intuito de funcionar como um Centro Cultural, para a realização de atividades 

culturais voltadas para os alunos e a comunidade em geral. Porém, a língua predominante 

mais procurada e que mantêm a escola é a língua inglesa. Para Adriana Arruda (uma das 

sócias), o inglês é “o carro-chefe do Challenger” (ARRUDA, 2007).  

 Inicialmente, a idéia de montar uma Escola de inglês, partiu de um dos sócios, amigo 

de Adriana, Marcelo Lermen de Carvalho, que morava em Londres e estudava inglês na 

Escola Callan. Quando voltou ao Brasil em 2000 teve a idéia de abrir uma escola de inglês 

baseada nesse método. Porém, no início, Adriana e Denise tiveram dúvidas quanto à 

aplicabilidade da proposta, pois o método Callan visa o ensino completo do inglês em apenas 

um ano, o que nunca tinha sido realizado antes por outras escolas. Arruda (2007) comenta que 

ele surgiu com essa idéia totalmente inovadora, de aprender inglês em um ano. No 
início todos acharam que fosse piada, porque tal coisa nunca tinha sido feita ainda 
por aqui, já que o método era completamente novo (ARRUDA, 2007).  

  
 Então, Adriana e Denise aceitaram o desafio e Marcelo reuniu uma turma 

experimental, de quatro ou cinco alunos para testar o método. Porém, na teoria o método 

parecia aplicável, mas na prática os alunos precisaram de um ano e meio para aprender o que 

lhes foi proposto, cursando o meio ano restante de graça, o que acabou sendo muito 

dispendioso para a empresa.  

Após formar a sociedade, em 2001 decidiram mudar a empresa para a Rua dos 

Andradas, n° 1175, onde o Challenger Brasil iniciou seus serviços como escola de inglês. 
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Então, através de parceria com a empresa de intercâmbio AIESEC6, a empresa trouxe o 

professor britânico formado em letras Steven Parker, para fazer um treinamento de 

professores ensinando-lhes o método Callan. Steven era bastante exigente na qualificação dos 

professores e a utilização de professores estrangeiros no treinamento dos profissionais da 

empresa acabou se tornando uma característica do Challenger. Quanto ao método Callan, este 

utiliza aulas diárias e desenvolve as quatro habilidades (ouvir, falar, ler e escrever) com a 

mesma intensidade. O curso completo tem uma duração de três semestres (básico, 

intermediário e avançado) e é dividido em doze estágios, sendo o último uma preparação para 

o exame do First Certificate of Cambridge.  

 Segundo Arruda (2007), a idéia do Challenger Brasil utilizando um método inovador 

em princípio era a de: “formar o aluno, em um curto espaço de tempo e com qualidade”. A 

entrevistada comenta que uma das maiores dificuldades enfrentadas pela empresa na época 

era justamente ser uma escola local, possuir pouca verba, ser desconhecida e ter que concorrer 

com escolas de idiomas que eram franquias nacionais e, portanto utilizavam uma mídia de 

massa, atingindo grande parte do público. Para tentar se diferenciar e atrair o público 

chamando atenção pelo fato de ser uma empresa nacional, foi decidido colocar a palavra 

“Brasil” junto ao nome “Challenger”, além da escolha das cores verde e amarelo, nunca 

utilizadas por outras escolas de idiomas. Além disso, a escolha do nome “Challenger” servia 

para definir a proposta desafiadora do novo método e também para que o aluno encarasse o 

aprendizado de uma língua estrangeira como um desafio positivo. 

 Outro grande fator de dificuldade ocorreu quando a empresa completava pouco mais 

de um ano de funcionamento e estava começando a criar uma imagem positiva, onde surgiu 

na cidade uma outra escola chamada “Out Corporation”, conhecida por sua comunicação 

direta ao utilizar o telemarketing como forma de divulgação. Segundo a entrevistada, a forma 

como a empresa Out Corporation comunicou seus serviços, deturpou a idéia do ensino do 

inglês rápido, em um curto espaço de tempo, justamente por utilizar uma maneira de certa 

forma invasiva para comunicar seus serviços. Além disso, muitas pessoas passaram a 

confundir o Challenger com a empresa em questão. Porém, o Challenger conseguiu enfrentar 

esse problema e passou a realizar pesquisas de concorrência todo semestre, buscando verificar 

os diferenciais, os preços, e outras características relevantes da concorrência. Atualmente os 

três principais concorrentes da empresa são: as escolas Yázigi, Wizard e CNA.  

                                                 
6 Empresa que realiza intercâmbios e possui filiais em vários países do mundo. 
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 Escolas como a Wizard, existente há quinze anos na cidade e o Yazigi, atuando há 

vinte e nove, são franquias internacionais e utilizam meios de comunicação de massa para sua 

divulgação, desde que se estabeleceram na cidade, tais como televisão, rádio e outdoor. Já o 

CNA é uma franquia nacional e, como o Challenger existe a cinco anos em Santa Maria, 

também utilizando mídias de massa como televisão, rádio e outdoor.  

 No início, o diferencial da empresa era o preço, mais barato que nos outros locais. A 

partir das pesquisas de concorrência, a empresa começou a se focar além do preço, em outros 

diferenciais, como o método de ensino inovador. O preço dos cursos do Challenger, 

considerando-se a hora/aula o custo/beneficio é ainda maior que nas outras escolas. Porém, 

segundo a entrevistada, muitos consumidores ainda não conseguem perceber essa relação, 

quando diz que 

se você tem um maior número de horas na semana o teu tempo obrigatoriamente 
tem que ser maior porque você paga o professor por hora/aula. Então se forem 
pagos cento e vinte reais durante cinco anos, é muito mais caro do que pagar 
duzentos reais por um ano e meio. (ARRUDA, 2007). 
 

 Para superar a dificuldade em convencer as pessoas de que era possível aprender 

inglês em um período de tempo tão curto, o Challenger contatou alguns alunos da turma 

experimental, para que recomendassem a empresa e utilizaram sua parceria com a AIESEC, 

para que a mesma divulgasse a proposta da escola e para trazer intercambistas. Outra parceria 

realizada para ajudar na divulgação foi com a Gráfica Offset, com panfletos e cartazes, que 

até hoje continuam sendo a principal forma de divulgação da empresa. Já no segundo 

semestre de 2001, a empresa começou a utilizar o rádio para anunciar seus serviços, 

utilizando a Rádio Atlântida. Porém, segundo Arruda (2007), a propaganda boca-a-boca 

sempre gerou mais resultados. Mais uma parceria realizada pelo Challenger foi com o DCE da 

UNIFRA, onde todos os alunos que estudassem na escola ganhariam 10% de desconto na 

mensalidade. 

 Em 2001, o Challenger elaborou uma pesquisa para descobrir o perfil do aluno e pôde 

constatar que a maioria dos alunos havia se informado do curso através dos cartazes e 

panfletos, o que fez com que a empresa continuasse a investir nesse meio de comunicação.   

 Essa pesquisa serviu também para confirmar quem era o público-alvo do Challenger: 

os universitários: “quem chegou à universidade e, portanto, precisa do inglês para o futuro 

profissional, já que hoje ele não é diferencial, é pré-requisito” ARRUDA (2007). E os 

profissionais liberais, que são basicamente médicos, advogados e jovens empresários em 

geral, ou pessoas que estão recentemente entrando no mercado de trabalho e não possuem 

domínio de uma língua estrangeira. No caso dos estudantes, são aqueles universitários que 
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durante a graduação precisam ler muitos livros, artigos, revistas e derivados, escritos em 

inglês e não possuem um domínio da língua. São também aqueles que estão em final de 

graduação e terão a chance de estar incluídos no mercado de trabalho, podendo trabalhar em 

grandes empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, onde em ambas as situações o inglês é 

essencial. A pesquisa revelou que a maioria dos alunos realmente era ou universitário, ou 

profissional liberal e escolheu o ensino do método completo em menos tempo.  

 Quanto aos professores que lecionam na empresa, quase todos são formados e 

obrigatoriamente têm experiências de vivência no exterior.  

 O Challenger até hoje, trabalhou com duas agências de publicidade. Na primeira, a 

empresa não trabalhava ainda sob um posicionamento específico que pudesse nortear sua 

comunicação, nem possuía um slogan. Basicamente sob os serviços dessa primeira agência, a 

empresa continuou trabalhando com cartazes, panfletos e rádio. A única campanha que gerou 

resultados significativos para a empresa, utilizava a estratégia de testemunho, (idéia dos 

próprios sócios), onde ex-alunos (geralmente profissionais respeitados na cidade, como 

médicos e professores) atestavam em cartazes e panfletos, a eficiência do ensino do 

Challenger.   

 A partir daí, o Challenger, que já estava com quatro turmas de oito alunos, mudou-se 

novamente de local estabelecendo-se em uma casa na Rua Serafim Valandro, e contratando 

uma nova agência de publicidade a fim de “dar uma nova cara para a empresa” Arruda 

(2007). As mudanças iniciaram pela própria marca, onde foi feito um redesenho e criado um 

novo símbolo (ver CD em anexo). Após o redesenho da marca, foram feitas novas placas de 

sinalização interna e externa e uma nova fachada. Além disso, foram confeccionados novos 

uniformes para os funcionários e professores, novas pastas, mochilas, carteirinhas e camisetas 

para os alunos, e também foi feito um novo website.  

 Porém, segundo Arruda (2007), a mudança de marca não foi comunicada de maneira 

adequada, pois a campanha de volta às aulas do primeiro semestre desse ano não atingiu as 

expectativas desejadas. Não foi realizada uma campanha específica para comunicar a nova 

marca da empresa, mas sim uma campanha nova de volta às aulas, o que segundo a 

entrevistada, deixou as pessoas um pouco confusas.   

 Após algumas ações sem resultados significativos; todo o plano de marketing da 

empresa foi revisto e a partir daí a agência criou um posicionamento para a mesma, que antes 

não existia: “Ensino eficiente e em menos tempo, com professores qualificados preparando o 

aluno para o mercado de trabalho”. (ARRUDA, 2007). As principais associações que o 



 

 

45

Challenger deseja relacionar com sua marca, de acordo com a entrevistada são: “eficiência, 

rapidez de ensino e professores qualificados”. (ARRUDA, 2007)  

 A partir do posicionamento foi criado o slogan: “Inglês para profissionais” (que está 

inserido na fachada) e uma última campanha de volta às aulas no segundo semestre desse ano, 

baseada no novo posicionamento. Segundo Arruda (2007) essa campanha, que utilizou 

também uma estratégia de testemunho, conseguiu atingir as expectativas e os resultados 

previstos, focando a comunicação do Challenger em alguns de seus diferenciais, como o fato 

de ensinar inglês em menos tempo preparando o aluno para o mercado de trabalho. Porém, tal 

fato também pode ser atribuído ao desconto de 35% na mensalidade de quem se matriculasse 

no Challenger no segundo semestre (e que também contava como informação nos panfletos e 

cartazes da campanha em si).  

 O slogan criado para o Challenger surgiu da definição do público-alvo: universitários 

que irão se tornar futuros profissionais e dos profissionais liberais que já estão no mercado de 

trabalho ou ingressando nele; e do posicionamento: ensino eficiente e em menos tempo, com 

professores qualificados, preparando o aluno para o mercado de trabalho.  

 Porém, como afirma a entrevistada, algumas pessoas ao visualizar o slogan na fachada 

da empresa, confundiram o Challenger com uma escola que ensina inglês para profissionais 

da área, o que Arruda (2007) considera como um ponto positivo, pois acabou despertando a 

curiosidade das pessoas. Após essa campanha, o contrato com a nova agência havia terminado 

e não foi renovado.  

 O outro tipo de proposta apresentada pelo Challenger visa desenvolver tanto o caráter 

profissional quanto o pessoal dos alunos e da comunidade em geral, levando a cultura a todas 

as pessoas. Essa é a definição do Challenger como Centro Cultural. Tal idéia surgiu quando a 

escola ainda estava localizada no segundo andar do prédio da Rua dos Andradas e entrou em 

prática quando se mudou para o local mais espaçoso, onde reside atualmente. Um dos 

principais objetivos dessa proposta foi o de desenvolver diferenciais e agregar valor à marca.  

 Tudo começou quando o Challenger realizou um projeto social que está na ativa até 

hoje em homenagem a um professor espanhol intercambista que veio para a cidade e faleceu 

alguns meses depois. O projeto chama-se Daimher, e consiste na seleção de um número de 

dez alunos carentes que ganham bolsas de estudos integrais para estudarem no Challenger, do 

nível básico ao avançado, ou seja, o curso completo. A primeira turma se forma em novembro 

e a segunda turma iniciou há alguns meses atrás. Na primeira turma foram escolhidos os 

alunos carentes com as melhores notas, já na segunda turma foram escolhidos os alunos com 

as melhores redações e, além disso, foi realizada uma entrevista.  
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 Assim surgiu o primeiro projeto social da empresa, que se motivou cada vez mais em 

desenvolver o local também como centro cultural. Outro fator motivador foi o fato de a 

empresa sempre trazer estrangeiros para realizar cursos e, através deles, explorar uma forma 

de ensinar a cultura de seu país de origem, já que o Challenger promovia apresentações 

culturais nas escolas para levar um pouco das outras culturas às crianças e aos jovens. Ao todo 

a empresa trouxe seis britânicos, um italiano e um colombiano. Por ações como essa, o 

Challenger ganhou, em 2006, o prêmio de empresa de destaque AJESM7. 

 Outro fator motivador foi o fato de Santa Maria ser considerada uma “cidade cultura”, 

e pelo fato de Adriana acreditar ser possível promover, investir e fazer a cultura atingir todas 

as pessoas.  Ainda, utilizando o fato de a cidade possuir muitos jovens na universidade, o 

Challenger criou o “momento cultural”, onde promovia debates nas áreas de psicologia, 

filosofia, sociologia, literatura, entre outros cursos, trazendo professores universitários e 

alunos para compartilhar idéias, opiniões e debaterem sobre os temas propostos.  O momento 

cultural era aberto a todos, e o ingresso consistia em um quilo de alimento não perecível que 

posteriormente seria doado ao Lar Acalanto, instituição acolhida pelo Challenger.  

 Assim, o projeto cultural do Challenger foi crescendo, e atualmente oferece oficinas de 

dança, aulas de yoga, aulas de expressão corporal, oficinas de origami (que iniciou com 

quatro pessoas e na última turma participaram mais de trinta); todas as propostas abertas ao 

público: desde os alunos até a comunidade em geral. Para participar as pessoas devem levar 

um quilo de alimento não perecível para colaborar com o Lar Acalanto.  

 Também através do Projeto Daimler, surgiram outros programas sociais, onde 

atualmente a empresa participa de seis deles:  

1. Projeto Daimher (que iniciou com trinta e quatro inscritos concorrendo na primeira 

turma e esse ano teve noventa e duas inscrições); 

2. Projeto de Inglês para Filhos de Catadores de Lixo, cuja primeira turma começou 

recentemente com cinco alunos cujo café da manhã é fornecido pelo Challenger;  

3. Campanhas do agasalho e Campanha de doação “Doe um Brinquedo, Faça uma 

Criança Feliz”, onde o Challenger realizou o natal do Lar Acalanto em 2006, e coletou 

brinquedos para o dia da criança; 

4.  Projetos de Conscientização Ambiental, através do uso de material reciclável e de 

papel reciclável nos anúncios e panfletos, além de recentemente adquirir lixeiras 

especiais para separar e vender o lixo, doando a verba da venda para o Lar Acalanto.  

                                                 
7 Associação dos Jovens Empresários de Santa Maria 
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5. Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Sangue. O Challenger apóia campanhas 

de doação de sangue e órgãos e cujas taxas de matrículas são isentas aos alunos que 

apresentarem carteirinha de doador. Além disso, o Challenger vai participar em 

novembro, da Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Sangue, servindo de sede 

para a campanha, onde serão expostas fotos de crianças em filas de transplantes de 

órgãos e profissionais da área estarão presentes para responderem dúvidas e atenderem 

as pessoas, tudo em parceria o HUSM. Essa campanha irá envolver também visita às 

escolas, peças teatrais, shows de inauguração, mobilização com faixas nas ruas cujo 

nome do Challenger estará como apoiador, entre outras ações.  

6. Projeto Momento Cultural, que envolve atividades musicais, e exposições de arte, cujo 

mês da cultura foi homenageado através de ações envolvendo as sete artes, onde a 

cada quinze dias uma arte diferente era apresentada em exposição. Esse projeto gerou 

parcerias com o Santa Maria Shopping e o Senhor Café, que também, servem como 

sede para as exposições e apresentações. 

 Porém, existe segundo Arruda (2007), um grande problema a respeito do Challenger 

como Centro Cultural, que é o fato de os próprios alunos não participarem de praticamente 

nenhuma das atividades propostas. Para Adriana, tal situação ocorre devido ao fato de seus 

alunos não possuírem tempo ou até mesmo interesse de participar dos eventos promovidos 

pela empresa.   

 Antes de finalizar o capítulo sobre o histórico e situação da empresa, deve-se 

brevemente comentar um fato que de certa forma foi relevante para a imagem da mesma: 

Durante cerca de pouco mais de um ano (2006 e 2007) o Challenger havia inaugurado um 

Cybercafe buscando também agregar valor à sua marca através da criação de um ambiente 

agradável, onde as pessoas (não somente os alunos) pudessem se reunir para diversas 

finalidades.  

 Porém, o Cybercafe não foi previamente posicionado, nem anunciado por motivos que 

não são relevantes neste estudo. Suas instalações ficavam no térreo, anexo à escola em si, mas 

os alunos da escola raramente visitavam o local. O que ocorreu foi que, por causa da parceria 

com o DCE da UNIFRA, a escola começou a ceder o local (o Cybercafe) para festas de cursos 

da UNIFRA promovidas pelo DCE. Assim, por causa das festas, a entrevistada comenta que 

ficou com receio de deturpar a idéia que as pessoas pudessem ter sobre o Cybercafe e sobre o 

Challenger em si. Portanto, pouco antes da metade de 2007, a parceria do DCE com o 

Cybercafe foi finalizada, em o propósito de deixar o local apenas para o convívio cotidiano 

das pessoas interessadas, também o utilizando para debates entre os cursos, mencionados 
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anteriormente. Entretanto, em julho de 2007 o Cybercafe não estava gerando os lucros 

desejados e foi fechado em agosto de 2007.  

 Portanto, como foi visto, todo o histórico da empresa apresentado neste capítulo serviu 

para que o leitor pudesse tomar conhecimento e compreender qual a situação desta no 

mercado atualmente. Na próxima etapa do presente trabalho, será feito o mesmo, porém, a 

respeito dos passos metodológicos que serão abordados para que se compreenda como os 

objetivos propostos poderão ser alcançados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49

5. METODOLOGIA 

 

 A partir do momento em que se desperta a curiosidade sobre algo, inicia-se uma busca 

para suprir e entender os fatos que permeiam o problema, ou seja, realiza-se uma pesquisa. 

Segundo Michel (2005), a pesquisa gera conhecimento para que se entenda a realidade em um 

processo que se renova constantemente, pois há sempre algo para se investigar. Seu principal 

propósito é o de 

explorar o mundo físico, ou seja, estudar a complexão das coisas para melhor 
entendê-las nos seus princípios e funcionamento; descrever o mundo físico ou seja, 
estudar, analisar, registrar, interpretar e descrever os fatos do mundo físico sem a 
interferência do pesquisador; e, finalmente, explicar o mundo físico, registrar fatos, 
analisá-los e identificar suas causas. (MICHEL, 2005, p.32). 
 

Inicialmente, para o presente estudo, utilizou-se a pesquisa exploratória ou 

bibliográfica. Segundo Michel (2005), com essa pesquisa pretende-se recorrer a referências 

teóricas publicadas em documentos que auxiliem na definição de objetivos, levantando 

informações sobre o assunto em estudo. Assim, buscou-se realizar um levantamento dos 

conceitos e teorias acerca dos temas relevantes para o trabalho, tais como marca, 

posicionamento, imagem de marca, entre outros, que pudessem ajudar no entendimento do 

problema para o qual se procura resposta.  

A próxima etapa foi definir como delineamento da pesquisa o estudo do caso 

Challenger Brasil, onde, através desta abordagem, buscou-se um estudo profundo dos 

objetivos de maneira a permitir um conhecimento amplo e detalhado dos mesmos. Gil (1987, 

p.79), completa afirmando que dessa maneira “a análise de uma unidade de determinado 

universo possibilita a compreensão da generalidade do mesmo”, ou pelo menos estabelece 

bases para uma investigação posterior. Além disso, sua relativa simplicidade e economia, já 

que pode segundo Gil (1987) ser realizado por um único investigador ou por um pequeno 

grupo, foi essencial para suprir as necessidades deste estudo. 

A próxima etapa, para que o estudo de caso sobre a empresa pudesse ser bastante 

aprofundado, foi realizar uma entrevista com uma das sócias, Adriana Arruda, no dia 

24/09/2007. Segundo Gil (1987), a entrevista possibilita uma coleta de dados mais rica, pois 

oferece flexibilidade e uma maior possibilidade de obtenção de respostas. Para este caso 

específico, foi realizada uma entrevista por pautas, que segundo o autor, consiste na 

elaboração de uma relação de pontos de interesse acerca do se quer descobrir. Na entrevista 

realizada para este estudo, questões como o histórico da empresa, a situação de mercado, a 
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concorrência, o público-alvo e as formas de comunicação foram alguns dos principais pontos 

discutidos. 

Após esta etapa, partiu-se para a utilização da combinação de duas formas de pesquisa: 

qualitativa e a quantitativa. Na pesquisa qualitativa, segundo Michel (2005), a verdade não se 

comprova numericamente ou estatisticamente, mas envolve uma análise mais profunda, 

detalhada e abrangente, onde o pesquisador participa, entende e interpreta os dados. No caso 

deste trabalho, esta foi utilizada para analisar o posicionamento e slogan da empresa, 

conforme as teorias estudadas nos capítulos anteriores. Já a pesquisa quantitativa foi utilizada 

neste estudo para a análise dos dados obtidos através da percepção do público-alvo, buscando 

garantir confiabilidade para os resultados, já que evita “distorções de análise de interpretação 

e possibilita em conseqüência, uma margem de segurança quanto à inferências.” (Michel, 

2005, p.33). Portanto, seus resultados são obtidos e comprovados pelo número de vezes em 

que o fenômeno ocorre ou com a exatidão que ocorre, buscando a precisão dos resultados. 

Assim, aliando os dois tipos de pesquisa, buscou-se ao máximo uma coleta de dados rica em 

informações que não distorçam a realidade, isto é, que se pudesse ao máximo ter obtido todas 

as possíveis interpretações e opiniões.  

Sendo assim, partiu-se para a delimitação do universo estudado e a escolha de sua 

mostra representativa. A delimitação do universo pode ser vista como “um conjunto de 

pessoas que têm pelo menos, uma característica (propriedade) em comum que interessa ao 

pesquisador.” (Dieterich, 1999). No caso, o universo estatístico do estudo é formado por parte 

do público-alvo do Challenger (todos os alunos dos cursos de graduação da UNIFRA), 

somando a quantia de 6.568 pessoas. Portanto, a propriedade ou a característica que esse 

universo tem em comum é o fato de todos serem estudantes universitários do mesmo local. 

A partir daí, foi escolhida “uma pequena parte dos elementos que compõem o 

universo” (Gil, 1987, p.91), para que a próxima etapa da pesquisa fosse aplicada, ou seja, 

delimitou-se uma amostra. Neste caso, a amostra determinada não foi representativa, ou seja, 

foi uma amostra não probabilística, que não possui o mesmo rigor e precisão matemática da 

amostra probabilística. Porém, segundo o autor, entre as mostras não probabilísticas, esta é 

considerada a mais confiável. Ainda, por ser um meio mais fácil com relação a tempo e 

custos, tal procedimento foi escolhido para a aplicabilidade dos propósitos deste trabalho.  

Sendo assim, após delimitar o tipo de amostragem, partiu-se para a determinação da 

proporção da população a ser estudada com relação ao universo estabelecido. Um dos fatores 

que determinaram o tamanho da amostra, neste estudo, foi a porcentagem de erro máximo 

permitido, onde “os resultados obtidos numa pesquisa elaborada a partir de amostras não são 



 

 

51

rigorosamente exatos em relação ao universo de onde foram extraídas” (Gil, 1987, p.99). 

Dessa forma, tais resultados sempre apresentam um erro de medição, que diminui conforme o 

tamanho da amostra aumenta. Geralmente o erro de medição é apresentado em forma de 

porcentagem, onde nas pesquisas sociais, trabalha-se com uma estimativa de erro entre três e 

5%. Porém, por se tornar uma pesquisa muito trabalhosa e dispendiosa para ser realizada por 

apenas uma pessoa se tais porcentagens fossem utilizadas, optou-se por trabalhar com uma 

margem de erro de 7%, onde foram pesquisados cento e oitenta alunos ao invés de 5%, que 

seriam trezentos e setenta e sete pessoas, o que facilitou de maneira significativa os esforços 

utilizados para a coleta e análise dos dados.  

A segunda maneira de delimitar a quantidade de alunos pesquisados foi a utilização da 

amostragem por cotas, que 

é usualmente aplicada em levantamentos de mercado e em prévias eleitorais. Tem 
como principais vantagens o baixo custo e o fato de conferir alguma estratificação à 
amostra.  Contudo, possibilita a introdução de vieses devidos à classificação que o 
pesquisador faz dos elementos e à seleção não aleatória em cada classe. (GIL, 1987, 
p. 98). 
 

 Segundo a amostra por cotas, a determinação da população estudada pode ser feita de 

acordo com a proporção presumida da mesma com relação ao seu universo, onde no caso, foi 

determinada a quantidade de dezenove cursos de graduação da UNIFRA (que possui trinta 

cursos no total), com base no número de alunos por cada curso escolhido. Assim, os cursos 

pesquisados foram: Administração, com quinze alunos, Arquitetura e Urbanismo com sete, 

Ciências Contábeis com treze, Farmácia com doze alunos, Jornalismo com dez, Publicidade e 

Propaganda com nove, Design com cinco, Direito com vinte e três alunos, Enfermagem com 

quatorze, Fisioterapia com dez alunos, Nutrição com onze, Odontologia com cinco, Pedagogia 

– Anos Iniciais com seis, Pedagogia – Anos Iniciais (convênio) também com seis, Pedagogia - 

Educação Infantil com sete, Psicologia com treze alunos, Sistemas de Informação com oito e 

Turismo com cinco alunos, somando o total de cento e oitenta pessoas pesquisadas, com 7% 

de erro amostral tolerável. 

Seguindo a construção do percurso metodológico, selecionada a amostra, partiu-se 

para a pesquisa de campo, que consiste em “coletar informação verídica e pertinente sobre um 

fenômeno social, em geral um grupo de pessoas, mediante a aplicação de um questionário.” 

(Dieterich, 1999, p.181).  

O questionário, segundo Gil (1987), é uma técnica de investigação bastante utilizada, 

composta por certo número de questões apresentadas por escrito às pessoas, buscando o 

conhecimento de suas opiniões, “crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 
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vivenciadas, etc.” (Gil, 1987, p.124). Conforme afirma Gil (1987), esta ferramenta possui suas 

vantagens e desvantagens igualmente relevantes. Entre as vantagens, pode-se citar: poucos 

gastos com equipes, já que o questionário não exige treinamento de pessoas, a garantia do 

anonimato das respostas, deixando as pessoas mais confortáveis, a não limitação de tempo 

para as respostas, entre outros.  

Já entre as desvantagens, segundo o autor, têm-se: a falta de auxílio ao interrogado 

quando este não entende corretamente a pergunta, a impossibilidade de conhecer as 

circunstâncias em que o questionário foi respondido, o que pode ter importância na avaliação 

da qualidade das respostas, a não garantia de que todo o questionário retorne ao pesquisador 

devidamente preenchido o que diminui a representatividade da amostra e a possibilidade de 

cada item ter significado diferente para cada entrevistado, dificultando a objetividade.  

O próximo passo então, consistiu na delimitação do tipo de pergunta que compôs o 

questionário, onde, no caso, foram formuladas questões abertas e fechadas. Para o autor, as 

questões abertas são aquelas em que o interrogado responde com as próprias palavras, sem 

qualquer tipo de restrição. Já no caso das questões fechadas, todas as respostas possíveis são 

fixadas de antemão, onde em alguns casos, permitem mais de uma alternativa, sendo de 

múltipla escolha. Tais questões são mais fáceis de tabular por terem suas respostas já previstas 

e elaboraras. No estudo em questão foi elaborado um questionário contendo quinze perguntas, 

onde doze destas foram questões fechadas e três abertas.  

Após a elaboração do questionário, partiu-se para sua aplicação, que foi dos dias 16/10 

a 19/10/2007, nos horários matutino, vespertino e noturno, geralmente antes do início de cada 

aula ou após os intervalos, mediante licença do professor que estava em cada sala na ocasião. 

Finalmente, após a conclusão de todas as etapas descritas anteriormente, partiu-se 

então para a análise e interpretação dos dados. A análise tem como objetivo “organizar e 

sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema 

proposto para a investigação.” (Gil, 1987). Já a interpretação procura “um sentido mais amplo 

das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente 

obtidos.” (Gil, 1987, p.166). Nessa fase, então foi feito um cruzamento dos dados obtidos pela 

pesquisa com as considerações e questões elaboradas ao longo do estudo buscando a resposta 

do problema proposto.  
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6. A IMAGEM DA EMPRESA SOB A ÓTICA DO PÚBLICO-ALVO 

 

6.1. ANÁLISE DO POSICIONAMENTO E SLOGAN DA EMPRESA 

 

 Neste item será analisado o posicionamento e o slogan desenvolvidos pelo Challenger, 

bem como as associações desejadas pela empresa que fazem parte da sua imagem de marca 

pretendida, sob as teorias vistas ao longo do referencial teórico do presente estudo. Dessa 

forma, busca-se verificar se tanto o posicionamento quanto o slogan e as associações, podem 

ou não se enquadrar corretamente no quadro teórico descrito nos capítulos anteriores.  

 

6.1.1. Posicionamento e associações de marca 

 

 As associações de marca, vistas no decorrer do presente estudo irão formar as bases do 

posicionamento, isto, é, a maneira com que a marca (produto ou serviço) se posiciona no 

mercado perante sua concorrência e como gostaria de ser vista pelo seu público.     

As principais associações desejadas pelo Challenger Brasil, segundo Arruda (2007) e 

que a empresa gostaria de relacionar com sua imagem e posicionamento são: eficiência, 

rapidez de ensino e qualidade (no caso dos professores). Desta forma, o posicionamento da 

empresa foi construído tendo por base estas três associações e forma a seguinte sentença: 

“Ensino eficiente e em menos tempo, com professores qualificados preparando o aluno para o 

mercado de trabalho” (ARRUDA, 2007). Analisando esta sentença, pode-se perceber que o 

Challenger trabalha posicionando-se através de seus benefícios, como qualidade dos 

professores, rapidez no ensino, eficiência do serviço e ainda, um quarto: o ensino voltado para 

o mercado de trabalho. Assim, ao procurar encaixar tal sentença em uma das estratégias de 

posicionamento mencionadas neste estudo, não seria errado afirmar que a empresa utiliza um 

posicionamento por benefício, visto na página 32 do presente trabalho onde se afirma que tal 

posicionamento é utilizado quando um produto se posiciona como líder em certo benefício.  

Porém, o posicionamento do Challenger não trabalha com apenas um benefício, mas 

sim com três ou mais, além de não se posicionar como líder em determinado atributo 

específico. O que ocorre no caso, é que um dos benefícios, a rapidez de ensino, é na verdade o 

principal diferencial da empresa. As outras associações como eficiência ou qualidade 

(professores qualificados), são o mínimo que se espera de um serviço, e não se tornam na 

verdade diferenciais, mas sim o básico que o consumidor pode esperar ao contratar 

determinado serviço de qualquer natureza. Dessa forma, o principal diferencial competitivo da 
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empresa, comentado na página 30 deste estudo, que é justamente o ensino em menos tempo, 

ou a rapidez de ensino, não é explorado como sentença principal no posicionamento e sim, 

misturado a estas outras associações que são de certa forma, previsíveis. Além disso, o foco 

no ensino para o mercado de trabalho poderia também ser considerado como outro grande 

diferencial. 

Entretanto, não se pode deixar de comentar que mesmo sendo previsíveis e esperadas, 

associações como eficiência e qualidade agregam valor e podem fazer a diferença para o 

consumidor. O que poderia ser feito para tentar ao menos tornar os diferenciais mais visíveis, 

ou colocá-los em primeiro plano seria, ainda trabalhando dentro do posicionamento por 

benefício, colocar a sentença de outra maneira e posicionar o Challenger como líder em seus 

principais diferenciais competitivos, idéia defendida na página 30 deste trabalho, como a 

rapidez de ensino ou o ensino voltado para o mercado de trabalho. Dessa forma, espera-se que 

as associações sejam complementos da sentença principal, como por exemplo: “A única que 

ensina inglês em menos tempo, com qualidade e eficiência”.  

Não se pode esquecer, porém, de que não há uma certeza absoluta quanto às 

formulações de determinadas estratégias. Não se pode afirmar se tal maneira é a mais correta 

ou não, pois é muito difícil medir a aplicabilidade de tal posicionamento sem antes analisar 

todos os objetivos e metas da empresa. O que está sendo analisado neste item em questão, é 

forma com que o posicionamento original desenvolvido pelo Challenger pode ou não ser 

encaixado nas estratégias de posicionamento desenvolvidas ao longo do estudo e, se não, de 

que forma tal sentença poderia ter sido trabalhada com o propósito de realçar os principais 

diferenciais da empresa para assim, tentar categorizá-la em uma estratégia de posicionamento 

mais plausível, simples e direta. Também, em nenhum momento, julgou-se deter o 

conhecimento absoluto sobre como estabelecer tal sentença de posicionamento de maneira 

adequada, apenas foram feitas sugestões que poderiam ou não estar mais adequadas.  

 

6.1.2. Slogan 

  

 Também como já foi visto no presente estudo, o slogan é uma frase originada do 

posicionamento e que deve refleti-lo. Como visto na página 26 do presente trabalho, o slogan 

deve representar de maneira eficiente o posicionamento da marca, e deve também, acima de 

tudo, ser específico, direto e de fácil memorização.  

 O slogan desenvolvido pelo Challenger: “Inglês para profissionais” foi derivado de 

seu posicionamento: “Ensino eficiente e em menos tempo, com professores qualificados 
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preparando o aluno para o mercado de trabalho” e atinge as especificações acima descritas na 

página 26, por ser simples, direto e provavelmente de fácil memorização, concorrendo de 

igual maneira com dois de seus principais concorrentes: “Inglês com liderança” (Wizard) e 

“Inglês definitivo” (CNA). 

 O que se pode perceber é que o slogan do Challenger não está representando 

totalmente o posicionamento, mas parcialmente, já que pode representar a sentença: “para o 

mercado de trabalho”, pois é neste que estão ou estarão inseridos os futuros profissionais. Em 

nenhum momento acredita-se que a sentença represente o diferencial principal da empresa, 

que é o “inglês em menos tempo”, também mencionado no posicionamento. 

 Na verdade, o que se pode perceber é que o slogan está mais focado no público-alvo e 

na imagem do usuário da empresa, item abordado na página 41 deste trabalho, que são os 

universitários, um dia futuros profissionais e os profissionais liberais que já estão no mercado 

de trabalho ou ingressando nele. Dessa forma, a imagem do usuário do Challenger é baseada 

nas aspirações profissionais que esse público pode desenvolver, isto é, o desejo de tornar-se 

um profissional de sucesso, viajando para vários países (seja a lazer ou negócios), dominando 

a língua inglesa em todos os aspectos (fala, escrita e leitura).  Assim, o slogan “Inglês para 

profissionais”, reflete mais a imagem do usuário em si do que o próprio posicionamento por 

completo. Porém, também representa um dos diferenciais descritos no mesmo, o ensino do 

inglês voltado para o mercado de trabalho, onde os futuros profissionais estarão inseridos.  

 Além disso, no histórico da empresa visto anteriormente, foi mencionado que, segundo 

Arruda (2007), algumas pessoas ao ler o slogan na fachada, buscaram informações no 

Challenger a respeito de seus cursos, com a idéia de que a empresa ensinava a língua inglesa 

apenas para profissionais com formação na própria língua inglesa. A entrevistada também 

afirmou que considerou tal fato como algo positivo, pois segundo ela, gerou curiosidade sobre 

a marca. Porém, a partir do momento em que um slogan deixa dúvidas, este já não pode mais 

ser considerado claro e objetivo, por mais que seja curto, direto e de fácil memorização. Se 

algumas pessoas ficaram confusas, algo na sua elaboração não foi bem trabalhado.  

 Sugere-se, portanto, duas soluções que poderiam ser possíveis para que slogan e 

posicionamento possam ser relacionados com um pouco mais de foco: ou a alteração do 

posicionamento de benefício para posicionamento por usuário, cuja definição, mencionada na 

página 35 deste estudo, é quando um produto se posiciona como o melhor para algum grupo 

de usuários (no caso os estudantes e profissionais liberais), ou a mudança do slogan para 

tentar refletir o diferencial principal da empresa, que seria a rapidez de ensino, mas que no 

posicionamento atual também não está focado como sendo o fator principal.  
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6.2. ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DO PÚBLICO 

 

 Neste item serão abordadas as percepções de parte do público-alvo do Challenger 

formada por um determinado número de universitários da UNIFRA, utilizando-se como 

referência a última campanha publicitária veiculada pela empresa, no mês de agosto, que 

comunicou pela primeira vez o posicionamento e o slogan do Challenger. Esta campanha foi 

composta por peças gráficas como cartazes e panfletos, um jingle e um vídeo no Youtube8 

(ver vídeo e cartaz no CD em anexo).  

 Nos cartazes e panfletos, (cujo panfleto está nos anexos deste trabalho) foi informado 

que aprender inglês era essencial e um pré-requisito para a contratação em grandes empresas, 

buscando chamar a atenção para que as pessoas se destacassem no mercado profissional. Nas 

peças, pequenos anúncios de emprego retirados da Revista Exame foram colocados, todos 

informando que o candidato deveria ter o conhecimento fluente da língua para ser contratado, 

além de depoimentos de várias pessoas supostamente bem sucedidas de Santa Maria, que já 

cursaram o Challenger, como médicos, jornalistas, estudantes que foram para o exterior, entre 

outros, comentando a respeito do método de ensino da escola. Basicamente as peças 

informavam que o Challenger ensina inglês para o mercado de trabalho (comunicado nos 

anúncios da Revista Exame) com qualidade eficiência e rapidez de ensino (comunicado nos 

testemunhos).  

 No jingle, pessoas que cantavam uma música que acelerava cada vez mais, foi 

informado que o Challenger ensinava em menos tempo que as outras escolas. Já no vídeo do 

Youtube, foi feita uma espécie de animação, onde uma pessoa senta em uma mesa com os 

classificados de emprego de um jornal para circular os anúncios de emprego que mais a 

interessavam. Através de alguns truques de animação, o jornal revida não deixando esta 

pessoa marcá-lo. Nesta peça publicitária, a mensagem principal era a de que quem não sabe 

inglês não está preparado para o mercado de trabalho. 

 Deve-se antes, mencionar o fato de que as outras escolas, por serem mais antigas, já 

anunciam há mais tempo, e no caso deste estudo, apenas a última campanha realizada pelo 

Challenger em agosto serviu como base de comunicação. Isto significa que as pessoas já 

podem ter tido um acesso muito maior às comunicações dos concorrentes e tal fato pode ter 

influenciado em algumas respostas. 

                                                 
8 Site que exibe e divulga vídeos de qualquer natureza (amadores ou profissionais), produzidos por qualquer um 
que tiver interesse em tornar seu vídeo conhecido. Para acessar: www.youtube.com 
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 Levando-se em conta o fato acima, seguem, a seguir, as análises, que irão verificar a 

eficácia da campanha com relação a vários fatores que contribuem para a formação da 

imagem da marca da empresa, tais como o brand equity e os relacionados acima sobre 

posicionamento e slogan e que foram estudados ao longo do presente trabalho.  

 

6.2.1. Conhecimento do nome 

 

 Nesta categoria, buscou-se analisar o conhecimento do nome da marca através do 

nível de lembrança, onde se tentou descobrir a marca top of mind, conforme foi visto na 

página 19 deste estudo.  

 

TABELA 1 - Escola mais lembrada, ou top of mind. 

1. Por ordem de lembrança, cite o nome da primeira Escola de Idiomas da cidade que vêm a sua cabeça. 

Escola mais lembrada Freq. % 

Wizard 46 26,00% 

Yázigi 35 19,80% 

Challenger 29 16,40% 

CCAA 17 9,60% 

Skill 17 9,60% 

Fisk 16 9,00% 

CNA 12 6,80% 

Wisdom 3 1,70% 

Cippel 1 0,60% 

Stylight 1 0,60% 

TOTAL 177 100,00% 

 

Segundo a tabela acima, a escola mais lembrada (top of mind) foi a Wizard, com 26% 

das respostas, em segundo lugar ficou a escola Yázigi, com 19,8% das respostas e em terceiro 

lugar ficou o Challenger com 16,4% do nível de lembrança dos alunos. 
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TABELA 2– CRUZAMENTO – Escola mais lembrada x Slogan  
 
1. Por ordem de lembrança, cite o nome da primeira Escola de Idiomas da cidade que vêm a sua cabeça.  
2. Qual dos slogans abaixo você acha que melhor representa a expressão: "Ensino eficiente e em menos tempo, 
com professores qualificados preparando o aluno para o mercado de trabalho."? 
 

Escola mais 
lembrada x Slogan 

Não 
resposta 

Inglês 
definitivo 

Você, cidadão 
do mundo 

Inglês para 
profissionais 

Inglês com 
liderança 

TOTAL 

Não resposta 0 0 1 0 2 3 

Wizard 0 6 13 6 21 46 

Yázigi 0 5 6 10 14 35 

Challenger 0 4 8 9 8 29 

CCAA 0 2 6 3 6 17 

Skill 0 0 2 5 10 17 

Fisk 0 3 3 2 8 16 

CNA 0 2 5 0 5 12 

Wisdom 0 1 1 1 0 3 

Cippel 1 0 0 0 0 1 

Stylight 0 1 0 0 0 1 

TOTAL 1 24 45 36 74 180 

 

 Conforme o cruzamento dos dados da tabela acima, constatou-se que nove das pessoas 

que relacionaram o Challenger como marca top, também conseguiram relacionar seu slogan 

como representação de seu posicionamento. Porém, a diferença foi muito pequena, de apenas 

um voto a mais para a opção correta, já que houve um empate entre oito pessoas que também 

relacionaram O Challenger em primeiro, mas marcaram o slogan da escola Yazigi como 

sendo o que melhor representava o posicionamento do Challenger e as outras oito pessoas que 

também marcaram o Challenger em primeiro, mas relacionaram ao seu posicionamento o 

slogan da Wizard. Conforme visto na página 21 deste estudo, a criação de um slogan como 

instrumento de comunicação pode fazer alguma diferença, pois este tem condições de criar 

uma forte relação de lembrança do nome da marca. 
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TABELA 3 - CRUZAMENTO - Escola mais lembrada x Acesso à comunicação 

1. Por ordem de lembrança, cite o nome da primeira Escola de Idiomas da cidade que vêm a sua cabeça. 
5. Você já teve contato com alguma comunicação relacionada ao Challenger Brasil? Quais? 
 

Escola mais lembrada 
x Comunicação 

Panfletos e 
cartazes 

Jingle 
Vídeo no 
Youtube 

Conversas 
(boca-a-boca) 

Não teve 
acesso 

Outro 
tipo 

TOTAL 

Não resposta 0 0 0 1 2 0 3 
Wizard 23 7 1 6 15 1 53 
Yázigi 16 1 1 6 14 1 39 
Challenger 15 4 3 11 3 0 36 
CCAA 5 0 0 4 8 0 17 
Skill 10 5 1 4 4 0 24 
Fisk 6 2 0 2 7 0 17 
CNA 5 0 0 7 2 0 14 
Wisdom 0 0 0 0 3 0 3 
Cippel 0 0 0 0 1 0 1 
Stylight 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL 80 19 6 42 59 2 208 

 

 Segundo a tabela acima, cujas alternativas de acesso à comunicação eram de múltipla 

escolha, cruzando os dados do número de pessoas que marcaram o nome do Challenger como 

a primeira marca lembrada, percebeu-se que a maioria delas teve algum acesso à 

comunicação, seja através de panfletos e cartazes ou através de conversas com amigos, 

parentes ou conhecidos, onde apenas três não viram nada a respeito. Já quem marcou a escola 

Wizard como top, também teve acesso a alguma comunicação relacionada ao Challenger, 

porém teve um maior número de pessoas que não viram nada a respeito, somando o total de 

quinze pessoas. Lembrando que como as alternativas eram de múltipla escolha, as pessoas que 

viram alguma comunicação à respeito podem ter marcado mais de uma alternativa, portanto é 

impossível realizar uma soma exata. 

 Analisando os resultados, não se pode ter uma certeza absoluta do porque uma marca é 

escolhida como a primeira, pois muitos são os fatores para que tal situação ocorra. Como se 

afirmou na página 20 deste trabalho, tal fato pode ocorrer tanto pelo nível de 

comprometimento das pessoas com a marca escolhida, quanto pelo fato de que outras pessoas 

a utilizam, tornando-a bem sucedida. Ainda, a freqüência com que a empresa anuncia, bem 

como o seu tempo de existência no mercado também podem ser fatores decisivos. 

 Dessa forma, acredita-se que a comunicação utilizada pela marca top, a Wizard, possa 

ter alguma influência na escolha de seu nome como a marca mais lembrada, já que a empresa, 

como visto anteriormente, anuncia constantemente em veículos de massa como televisão (em 

horário nobre) e rádio, além de utilizar meios de impacto como outdoor. O Yazigi também 

utiliza os mesmos tipos de veículos, já o Challenger utiliza somente meios impressos, como 
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cartazes e panfletos anunciando semestralmente, ou seja, quando abrem vagas para novas 

turmas e conforme foi visto na página 42 deste trabalho, tais meios servem mais como apoio a 

outros de maior abrangência e atingem um número bem menor de pessoas. 

 Quanto ao tempo de existência da empresa no mercado, como anteriormente já foi 

observado, a Wizard está estabelecida na cidade há quase quinze anos, e o Yazigi há quase 

trinta, já o Challenger, junto com o CNA é a mais nova das duas escolas com cinco anos de 

existência. Nesse caso, a tradição pode ter influenciado o conhecimento do nome, devido ao 

tempo em que as escolas existem na cidade e provavelmente já anunciam desde essa época, 

portanto, já estão construindo sua imagem de marca há mais tempo.   

 Ainda para reforçar o conhecimento do nome de uma marca, afirmou-se, na página 22 

deste trabalho que o jingle pode ser um forte ativador da lembrança do nome, pois gera 

memorização, o que se poderá verificar a seguir:  

 

TABELA 4 - Lembrança através do jingle 

9. O que você achou do jingle (musiquinha) no rádio? 

Jingle Freq. % 

Não resposta 7 3,90% 

Não chamou a minha atenção quando escutei. 8 4,40% 

Chamou minha atenção, pois achei divertido e não esqueci logo. 11 6,10% 

Nunca escutei o jingle. 154 85,60% 

TOTAL OBS. 180 100% 

 

No caso do jingle utilizado pelo Challenger, conforme a tabela acima, das poucas 

pessoas que o escutaram, ou seja, de 10,5% das pessoas que tiveram acesso a este, 6,1% delas 

o consideraram marcante, ou seja, lembraram e não esqueceram logo. Portanto, o jingle, para 

estas pessoas que não o esqueceram, pode ou não ter ajudado a facilitar a lembrança do nome 

da marca, pois buscou fixar a mesma de maneira rápida criando uma aceitação por parte do 

receptor, conforme visto na página 21 do presente estudo. 

 

6.2.2. Fidelidade à marca 

 

 Esta categoria buscou verificar a fidelidade à marca dos consumidores que já 

estudaram ou estudam no Challenger. Assim, como foi visto na página 18 deste estudo, a 

lealdade à marca pode verificar a relação entre esta e seu consumidor a partir do momento em 

que este a recomenda a outras pessoas, tornando-se assim fiel à marca escolhida, o que 
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identifica o quinto nível de fidelidade, citado na página 18. Dessa forma, quem é 

verdadeiramente comprometido com a marca que escolhe, desenvolve fortes associações a 

esta, onde a confiança, talvez seja uma das mais importantes, já que o consumidor recomenda 

a marca a outras pessoas.   

 Ao analisar a fidelidade à marca, deve-se antes separar as experiências de uso, pois 

sem elas, não se pode afirmar se tal produto ou serviço é satisfatório.  

 

TABELA 5 – Conhecimento do Challenger – Fidelidade à marca 

3. Você sabia que o Challenger Brasil é uma Escola de Idiomas? 

Conhecimento do Challenger – Fidelidade à marca Freq. % 

Sim, sabia mas nunca estudei lá 163 90,60% 

Sim, sabia, já estudei lá e não gostei 1 0,60% 

Sim, sabia, já estudei (ou estudo) lá 5 2,80% 

Sim, sabia, já estudei (ou estudo) lá, fiquei satisfeito e recomendo o curso a outras pessoas 3 1,70% 

Não, nunca estudei lá e não sabia que era uma Escola de Idiomas 8 4,40% 

TOTAL  180 100% 
 

 No caso do Challenger, conforme a tabela acima, 5,1% das pessoas entrevistadas teve 

alguma experiência de uso com a marca, pois já estudaram na escola. Destes, 0,6% que já 

estudaram no Challenger não tiveram uma experiência de uso positiva; 2,8% não tiveram uma 

experiência de uso nem positiva nem negativa e 1,7% tiveram uma experiência de uso 

positiva e tornaram-se fiéis, recomendando a marca a outras pessoas. Percebe-se então que a 

maioria das pessoas que tiveram alguma experiência de uso com a marca, ou 2,8% destes, 

pode se enquadrar em qualquer uma das categorias de lealdade, (expostas na página 18) que 

não seja o topo, dos consumidores fiéis. Isto porque estas pessoas não ficaram nem 

insatisfeitas, nem se tornaram “porta-vozes” da marca. Elas podem apenas ter ficado 

satisfeitas ou indiferentes, porém tal fato não se pode analisar no presente estudo, pois exige 

uma pesquisa mais profunda.  

 

6.2.3. Associações, posicionamento e slogan 

 

 Nesta categoria, buscou-se analisar as associações de marca, o posicionamento e o 

slogan da empresa de acordo com a comunicação utilizada por esta. Conforme visto na página 

33 deste trabalho, as associações servem para conectar emocionalmente o consumidor com a 

marca escolhida, sendo que quanto mais experiências de uso o consumidor tiver e quanto mais 

exposição a alguma comunicação relacionada à marca, mais fortes serão as associações 
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desenvolvidas por este. Lembrando que as associações desejadas pela empresa são: eficiência, 

rapidez de ensino e professores qualificados. 

 

TABELA 6 – Acesso à comunicação 

5. Você já teve contato com alguma comunicação relacionada ao Challenger Brasil? Quais? 

Acesso à comunicação Freq. % 

Sim, panfletos e cartazes (durante a primeira semana de agosto) 80 44,40% 

Sim, ouvi um jingle (musiquinha) no rádio (em agosto e setembro) 19 10,60% 

Sim, assisti a um vídeo caseiro no Youtube (no ar a partir de agosto) 6 3,30% 

Sim, através de conversas com amigos, conhecidos, colegas e/ou familiares 42 23,30% 

Não, nunca vi nenhum tipo de comunicação feita pelo Challenger 59 32,80% 

Outro tipo de comunicação 2 1,10% 

TOTAL OBS. 180 115,10% 

 

 Analisando a tabela acima, lembrando que esta era uma questão de múltipla escolha e 

as pessoas podiam assinalar mais de uma resposta, constatou-se que a maioria, ou 59% das 

pessoas nunca viram nenhum tipo de comunicação relacionada com ao Challenger, 44% das 

pessoas tiveram acesso a panfletos e cartazes, 10,6% tiveram contato com o jingle, 3,3% 

assistiram ao vídeo caseiro no Youtube e 23,3% tiveram contato com o Challenger através de 

conversas com parentes, amigos ou conhecidos. Pode-se perceber que nesse caso, da maioria 

das pessoas que teve acesso a comunicação, ou 44% viram os panfletos e cartazes da última 

campanha no mês de agosto. 

 
TABELA 7 – Associações 

6. Através da comunicação a que você teve acesso, quais associações abaixo você relaciona ao Challenger? 

Associações Freq. % 

Não resposta 3 1,70% 

Tradição 16 8,90% 

Eficiência 31 17,20% 

Descontração 22 12,20% 

Rapidez de ensino 65 36,10% 

Aprendizado natural 24 13,30% 

Professores qualificados 59 32,80% 

Professores dinâmicos 28 15,60% 

Motivação 15 8,30% 

Outra 0 0,00% 

Não tive acesso a nenhum tipo de comunicação. 59 32,80% 

TOTAL  180 100%  
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 Entre as pessoas que tiveram acesso à comunicação, cuja questão também era de 

múltipla escolha, a rapidez de ensino, cuja associação também pode ser considerada o grande 

diferencial da empresa, teve o maior número de votos, com 36,1% da preferência, seguida 

pelos professores qualificados, com 32,8% dos votos e pela eficiência, com 17,2% dos 

votos. Constatou-se que o resultado em termos da eficácia da comunicação foi positivo, pois 

as associações mais assinaladas eram as desejadas. 

 

TABELA 8 – Associações e Posicionamento 

7. Através da comunicação a qual você teve acesso, você pôde perceber que o Challenger: 

Associações e Posicionamento Freq % 

Não resposta 5 2,80% 

Possui atendimento personalizado, utilizando situações do dia-a-dia para ensinar de maneira 
descontraída e com atividades diferenciadas 

32 17,80% 

Possui tradição e experiência no ensino, com ênfase no intercâmbio, através do aprendizado 
dinâmico baseado na conversação 

11 6,10% 

Possui método baseado na rapidez de ensino, com aulas diárias e professores qualificados no 
exterior, preparando o aluno para o mercado de trabalho 65 36,10% 

Possui método de ensino baseado em técnicas de neurolingüística, desenvolvendo a 
automotivação através do domínio de técnicas de liderança 

5 2,80% 

Outra percepção 4 2,20% 

Não tive acesso a nenhum tipo de comunicação. 58 32,20% 

TOTAL  180 100% 

  

 Ainda, conforme a tabela acima, com relação à percepção sobre as associações e o 

posicionamento, verificou-se que 36% deste associaram a expressão “Possui método baseado 

na rapidez de ensino, com aulas diárias e professores qualificados no exterior, preparando o 

aluno para o mercado de trabalho”, ou seja, a maioria relacionou os diferenciais da empresa 

como rapidez de ensino e inglês para o mercado de trabalho em seu posicionamento. Este 

também pode ser considerado um bom resultado, pois quem teve acesso à comunicação 

relacionada ao Challenger conseguiu perceber corretamente qual era seu posicionamento. 
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TABELA 9– CRUZAMENTO – Acesso à comunicação x Associações 

5. Você já teve contato com alguma comunicação relacionada ao Challenger Brasil? Quais?  
6. Através da comunicação a que você teve acesso, quais associações abaixo você relaciona ao Challenger? 
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Panfletos e cartazes  1 16 21 14 42 17 39 22 8 0 0 18
0 Jingle  1 3 6 3 12 5 8 4 4 0 0 46 

Vídeo no Youtube  0 3 2 0 3 1 2 3 0 0 0 14 

Conversas (boca-a-boca)  1 0 10 8 29 6 21 11 4 0 1 91 

Não teve acesso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 60 

Outro  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

TOTAL 4 22 40 26 86 29 70 40 16 0 60 39
3  

 Através dos cruzamentos da tabela acima, verificou-se que 42 pessoas que tiveram 

acesso aos cartazes e panfletos escolheram rapidez de ensino como associação principal, 39 

pessoas que também tiveram acesso aos cartazes e panfletos relacionaram professores 

qualificados e 21 relacionaram eficiência como associações de marca. O mesmo ocorreu com 

quem escutou o jingle, escolhendo as expressões desejadas onde 12 marcaram rapidez de 

ensino oito escolheram professores qualificados e seis escolheram eficiência. Ainda, quem 

teve contato com a comunicação através de conversas (boca-a-boca), também conseguiu 

relacionar tais associações em maior número, com 29 escolhas para rapidez de ensino, 21 

votos para professores qualificados e 10 respostas para eficiência. Dessa forma, através de 

quem teve acesso à comunicação, obteve-se um total de 86 respostas para o diferencial da 

empresa, a rapidez de ensino, seguido de 70 respostas para professores qualificados e 40 

para eficiência. Este resultado pôde comprovar que seja através da última campanha 

publicitária realizada pelo Challenger ou através da propaganda boca-a-boca, o principal 

diferencial da empresa foi percebido pelas pessoas, seguido de suas outras duas associações 

desejadas, o que constitui também um bom resultado em termos de comunicação. 
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TABELA 10– CRUZAMENTO – Acesso à comunicação x Posicionamento 

5. Você já teve contato com alguma comunicação relacionada ao Challenger Brasil? Quais?  
7. Através da comunicação a qual você teve acesso, você pôde perceber que o Challenger: 
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Panfletos e cartazes 1 23 9 39 5 3 0 80 

Jingle 0 7 1 9 1 1 0 19 

Vídeo no Youtube 0 3 1 2 0 0 0 6 

Conversas (boca-a-boca) 2 7 2 30 0 0 1 42 

Não teve acesso 1 1 0 0 0 0 57 59 

Outro  1 0 0 0 0 0 1 2 

TOTAL 5 41 13 80 6 4 59 208 
 
 

Através dos cruzamentos da tabela acima, também se verificou que a maioria das 

pessoas, ou 39 que tiveram acesso aos cartazes e panfletos e ao jingle, com nove, conseguiu 

relacionar ao Challenger o seu posicionamento. Das que tiveram acesso à comunicação boca-

a-boca, 30 pessoas também conseguiram relacionar a sentença desejada. Este resultado pode 

ser considerado positivo para a marca, pois a comunicação também foi eficiente em 

comunicar o posicionamento. 
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TABELA 11– CRUZAMENTO – Associações x Posicionamento  

6. Através da comunicação a que você teve acesso, quais associações abaixo você relaciona ao Challenger?  
7. Através da comunicação a qual você teve acesso, você pôde perceber que o Challenger: 
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Não resposta 2 1 0 0 0 0 0 3 

Tradição 1 5 3 4 3 0 0 16 

Eficiência 1 6 5 19 0 0 0 31 

Descontração 1 8 1 11 0 1 0 22 

Rapidez de ensino 0 10 5 50 0 0 0 65 

Aprendizado natural 1 10 2 9 0 2 0 24 

Professores qualificados 0 12 8 35 2 2 0 59 

Professores dinâmicos 0 6 6 15 0 1 0 28 

Motivação 0 6 1 8 0 0 0 15 

Outra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não teve acesso 0 1 0 0 0 0 58 59 

TOTAL 6 65 31 151 5 6 58 322 

 

Os cruzamentos da tabela acima, serviram para verificar se houve coerência entre as 

respostas sobre as associações e o posicionamento, para descobrir se as pessoas que tiveram 

acesso à comunicação e relacionaram as associações desejadas pela empresa também 

relacionaram a esta o seu posicionamento. Constatou-se que a maioria das respostas que 

envolviam as associações desejadas de eficiência, rapidez de ensino e professores 

qualificados, também teve o posicionamento correto como o mais votado, onde a maioria que 

escolheu rapidez de ensino, 50 pessoas, também escolheu a expressão desejada, seguida 

pelas 35 pessoas que marcaram professores qualificados e também escolheram o 

posicionamento correto e por último as 19 pessoas que assinalaram eficiência e escolheram a 

expressão desejada.  Este resultado também foi satisfatório, pois realmente quem relacionou 
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as associações desejadas, principalmente o principal diferencial, relacionou ao Challenger seu 

posicionamento.  

 

TABELA 12 – Vídeo no Youtube 
8. O que você percebeu ao assistir o vídeo caseiro no Youtube? 

Video no Youtube Freq. % 

Não resposta 5 2,80% 

Que o Challenger ensina pensando no aluno como viajante ou intercambista 0 0,00% 

Que o Challenger ensina pensando no cotidiano do aluno 3 1,70% 

Que o Challenger ensina pensando no mercado de trabalho futuro ou atual do aluno 4 2,20% 

Que o Challenger ensina pensando na automotivação do aluno 2 1,10% 

Outra percepção 0 0,00% 

Nunca vi o vídeo. 166 92,20% 

TOTAL  180 100% 

 

 Com relação ao vídeo no Youtube, conforme a tabela acima, de 5,% das pessoas que 

tiveram acesso a este, 2,2%, ou a maioria, respondeu a alternativa correta onde foi informado 

através do vídeo que o Challenger ensina pensando no mercado de trabalho de seus alunos. 

 Outra maneira que seu buscou para descobrir associações por parte do público, foi 

tentar relacionar o Challenger a algum animal, conforme visto na página 25 deste trabalho. 

Dessa forma, o Challenger tentou esta representação associando o seu diferencial que é a 

rapidez de ensino a um coelho.  

 

TABELA 13 – Outras associações 
13. Para você, se o “Challenger Brasil” fosse um animal, ele seria: 

Animal Freq. % 

Não resposta 12 6,70% 

gato 11 6,10% 

pássaro 80 44,40% 

coelho 39 21,70% 

tartaruga 18 10,00% 

outro 20 11,10% 

TOTAL  180 100% 

 

 Porém, através da análise da tabela acima, constatou-se que a maioria das pessoas 

respondeu que se o Challenger se fosse um animal, este seria um pássaro, com 44% dos votos, 

sendo que o coelho ficou em segundo lugar com 21,7% das respostas. 
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TABELA 14 – Slogan 
 
2. Qual dos slogans abaixo você acha que melhor representa a expressão: "Ensino eficiente e em menos tempo, 
com professores qualificados preparando o aluno para o mercado de trabalho."? 
 
Slogan Freq. % 

Não resposta 1 0,60% 

Inglês definitivo 24 13,30% 

Você, cidadão do mundo 45 25,00% 

Inglês para profissionais 36 20,00% 

Inglês com liderança 74 41,10% 

TOTAL  180 100% 

 

 Já com relação ao posicionamento e slogan da empresa, conforme visto na tabela 

acima, a maioria das pessoas, ou 41,1% destas relacionou o slogan Inglês com liderança 

como sendo a expressão que melhor representava o posicionamento do Challenger, que, como 

já foi observado anteriormente, a expressão correta é Inglês para profissionais. Isso significa 

que a maioria não conseguiu associar as duas sentenças, pois, como visto na página 26, um 

slogan deve representar com eficiência o posicionamento da marca, já que se origina deste.  

 

TABELA 15 – Significado do slogan 
12. Para você, o que significa o slogan: "Inglês para profissionais"? 

Significado do slogan Freq. % 

Para o mercado de trabalho 30 25,90% 

Somente para profissionais já formados em áreas específicas 27 23,30% 

Para capacitação profissional 22 19,00% 

Para universitários futuros profissionais 11 9,50% 

Para a fluência da língua 5 4,30% 

Ensino qualificado 4 3,40% 

Inglês técnico e específico 5 4,30% 

Capacitação profissional para o mercado de trabalho 2 1,70% 

Inglês em pouco tempo 2 1,70% 

Para profissionais que dominam o idioma 4 3,50% 

Capacitação profissional visando a fluência da língua 1 0,90% 

Inglês avançado 1 0,90% 

Liderança 1 0,90% 

Ensino do inglês para áreas específicas 1 0,90% 

TOTAL 116 100,00% 

 

 Conforme a tabela acima, quando questionadas sobre o que para elas significava o 

slogan do Challenger, a maioria das pessoas, ou 25,9% destas respondeu que tal expressão 

significava um inglês voltado para o mercado de trabalho. Concluiu-se, portanto que a maioria 
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das pessoas conseguiu relacionar o slogan não com todo, mas com parte do posicionamento 

da empresa, que cita exatamente o fato de o Challenger preparar o aluno para o mercado de 

trabalho, conforme visto na página 56 deste estudo. Porém, 23,3% das pessoas perceberam 

que tal expressão significava um inglês voltado apenas para pessoas já formadas de páreas 

específicas, ou seja, apenas para profissionais já formados, excluindo, no caso, os 

universitários. Este pode ser um problema, pois como visto ainda na página 56, algumas 

pessoas já haviam tido dúvidas com relação ao slogan do Challenger e este não pode gerar 

dúvidas por mais que seja simples e direto, deve sempre representar de maneira clara e 

objetiva o posicionamento da empresa.  

 
TABELA 16– CRUZAMENTO – Slogan x Significado do slogan  

2. Qual dos slogans abaixo você acha que melhor representa a expressão: "Ensino eficiente e em menos tempo, 
com professores qualificados preparando o aluno para o mercado de trabalho."? 
12. Para você, o que significa o slogan: “Inglês para profissionais”? 
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Não resposta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Inglês definitivo 5 7 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 
Você, cidadão do 
mundo 

19 7 2 5 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 2 45 

Inglês para 
profissionais 7 3 4 13 1 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 36 

Inglês com 
liderança 

33 10 12 3 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 74 

TOTAL 64 25 21 19 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 18
0  

 Conforme o cruzamento acima, constatou-se que a maioria das pessoas ou 13 destas, 

que relacionou o slogan do Challenger corretamente com o seu posicionamento opinou na 

questão aberta que o significado deste slogan era que o Challenger prepara para o mercado de 

trabalho, estabelecendo então uma coerência entre as respostas e destacando um dos 
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diferenciais da empresa. Já as 12 pessoas que relacionaram o slogan da Wizard, “Inglês com 

liderança” ao posicionamento do Challenger, escreveram que a expressão “Inglês para 

profissionais” significava um inglês voltado para a capacitação profissional, o que não está 

totalmente errado, pois a capacitação profissional visa o mercado de trabalho. 

 

6.2.4. Qualidade percebida 

 

 Nesta categoria buscou-se verificar a percepção das pessoas que já tiveram algum 

contato com o serviço, seja ele breve ou mais profundo, incluindo as pessoas que já estudaram 

na escola, através de suas noções de qualidade sobre o serviço oferecido. Como se afirma na 

página 22 deste estudo, a qualidade percebida é algo global e intangível, pois trata de um 

sentimento geral das pessoas sobre determinada marca, pois a respeito dela, o consumidor irá 

avaliar o que é importante e relevante, de acordo com seus gostos. No caso do Challenger, por 

se tratar de um serviço, as dimensões de qualidade são diferentes dos produtos. Nesse caso, 

foram analisados a competência, a iniciativa pessoal e a tangibilidade do serviço oferecido 

pelo Challenger, conforme visto na página 23 do trabalho. 

 

TABELA 17 – Instalações do Challenger 

14. Você conhece as instalações do Challenger Brasil? 

Instalações do Challenger Freq. % 

Não resposta 3 1,70% 

Sim 29 16,10% 

Não 148 82,20% 

TOTAL  180 100% 
 

  Através dos dados acima, concluiu-se que a maioria das pessoas, ou 82,2% não 

conhecem as instalações do Challenger, portanto não têm como opinar sobre a qualidade de 

seu serviço; assim as tabelas a seguir são todas relacionadas com as pessoas que já tiveram 

contato com o serviço da empresa. Conforme pode ser visto no questionário em anexo deste 

trabalho, esta questão era apresentada em forma de uma tabela, onde cada aluno marcaria um 

nível de qualidade, que ia desde “excelente” até “não conheço”, a respeito das três 

características de qualidade percebida relacionadas no parágrafo acima, o que se pode ver a 

seguir: 
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TABELA 18 – Tangibilidade – Estrutura externa 

Estrutura externa (fachada, localização, sinalização). 

Estrutura Externa Freq. % 

Não resposta 4 2,20% 

Excelente 14 7,80% 

Bom 14 7,80% 

Regular 1 0,60% 

Ruim 0 0,00% 

Péssimo 0 0,00% 

Não conheço 147 81,70% 

TOTAL  180 100% 

 

 Das 29 pessoas, ou 16,1% que conhecem as instalações do Challenger, através da 

tabela acima, constatou-se que com relação a tangibilidade a respeito da estrutura externa, 

houve um empate entre os níveis de qualidade “excelente”, com 7,8%, ou 14 pessoas e “bom” 

também com 14 pessoas ou 7,8% dos votos. Este resultado é satisfatório para a empresa, pois 

o padrão de qualidade relacionado à sua estrutura física externa é alto para 28 das 29 pessoas 

que conhecem as instalações. 

 

TABELA 19 – Tangibilidade – Estrutura interna 
Estrutura interna (sinalização, espaço, condições de higiene). 

Estrutura Interna Freq. % 

Não resposta 4 2,20% 

Excelente 4 2,20% 

Bom 21 11,70% 

Regular 3 1,70% 

Ruim 0 0,00% 

Péssimo 0 0,00% 

Não conheço 148 82,20% 

TOTAL  180 100% 
 

 Já com relação à estrutura interna, também das 29 pessoas que conhecem a empresa, 

como visto acima, o nível de qualidade “bom” ficou em primeiro lugar, com 11,7%, ou 21 

pessoas escolhendo esta alternativa. Dessa forma o padrão de qualidade a respeito da parte 

interna da empresa também pode ser considerado satisfatório, pois a maioria das pessoas 

considera o espaço, não “excelente”, mas “bom” o que também é considerado positivo. 
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TABELA 20 – Tangibilidade – Aparência dos funcionários 

Aparência dos funcionários (uniformes e higiene pessoal). 

Aparência dos Funcionários Freq. % 

Não resposta 4 2,20% 

Excelente 14 7,80% 

Bom 14 7,80% 

Regular 1 0,60% 

Ruim 0 0,00% 

Péssimo 0 0,00% 

Não conheço 147 81,70% 

TOTAL  180 100% 

 

 Neste terceiro item de tangibilidade, mencionado na tabela acima, a respeito dos 

uniformes e da higiene pessoal dos funcionários, novamente houve um empate entre os níveis 

de qualidade “excelente”, com 7,8% dos votos, ou 14 pessoas e “bom”, também com 14 

pessoas, ou 7,8% das respostas. Neste caso, assim como no caso da estrutura externa, o nível 

de qualidade para estas pessoas também foi alto, somando um resultado satisfatório quanto à 

aparência dos funcionários. Isto é muito importante, pois a primeira vez que um cliente entra 

em algum estabelecimento para ser atendido, seja qual for o serviço, irá com certeza ter um 

primeiro contato com os funcionários deste local. No caso, a aparência, desde a higiene 

pessoal quanto ao uniforme, devem causar uma boa impressão. No caso do Challenger, este 

contato se tornou satisfatório, pois os níveis de qualidade foram considerados elevados. 

 
TABELA 21 – Iniciativa pessoal – Disposição e boa vontade dos funcionários 
Iniciativa pessoal dos funcionários (disposição e boa vontade) 

Iniciativa pessoal Freq. % 

Não resposta 4 2,20% 

Excelente 7 3,90% 

Bom 16 8,90% 

Regular 5 2,80% 

Ruim 0 0,00% 

Péssimo 0 0,00% 

Não conheço 148 82,20% 

TOTAL  180 100% 

 

 Conforme a tabela acima, com relação a disposição e boa vontade dos funcionários, ou 

a iniciativa pessoal, o nível de qualidade mais citado foi “bom”, com 8,9% das respostas, o 

que também pode ser considerado um resultado positivo. 
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TABELA 22 –Competência– Habilidade e capacidade dos funcionários 

Competência dos funcionários (habilidade e capacidade). 

Competência Freq. % 

Não resposta 4 2,20% 

Excelente 8 4,40% 

Bom 17 9,40% 

Regular 2 1,10% 

Ruim 0 0,00% 

Péssimo 0 0,00% 

Não conheço 149 82,80% 

TOTAL  180 100% 
 

 Também conforme a tabela acima, com relação a esta dimensão de qualidade 

percebida, a competência, que verificou a percepção das pessoas sobre a habilidade e 

capacidade dos funcionários, o nível de qualidade mais citado foi “bom”, com 9,9% das 

respostas, onde mais uma vez os níveis de qualidade são positivos.  

 Constatou-se através de todas as análises a respeito da qualidade percebida, que as 

pessoas que tiveram contato com a estrutura interna da empresa, desde as instalações até o 

atendimento, consideraram apenas pontos positivos, como “excelente” e “bom”, o que para o 

pode ter influenciado positivamente a imagem de marca destas pessoas a respeito do 

Challenger.  

 

6.2.5. Valor agregado 

 

 Nesta categoria buscou-se verificar se as pessoas conhecem o Challenger como Centro 

Cultural e se estas têm alguma noção do que significa a empresa como centro Cultural. Dessa 

forma, o Challenger buscou agregar valor á sua marca, o que conforme visto na página 37 

deste trabalho, os valores agregados, além das associações de marca, também podem ser 

tangíveis. No caso do Challenger, como um serviço, ao oferecer um espaço onde se possa ter 

acesso à cultura e promover a interação das pessoas, cria-se uma noção de valor para a marca 

em questão, podendo ser relevante para sua imagem e para o consumidor na hora da escolha.  
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TABELA 23 – Conhecimento do Centro Cultural 

10. Você sabia que além de escola de Idiomas, o Challenger Brasil também é um Centro Cultural? Em caso 
afirmativo, como ficou sabendo? 
 
Conhecimento do Centro Cultural Freq. % 

Não resposta 5 2,80% 

Sim, fiquei sabendo pois já participei de atividades culturais no Challenger. 4 2,20% 

Sim, fiquei sabendo porque vi o Challenger patrocinando eventos culturais. 6 3,30% 

Sim, fiquei sabendo porque vi alguma comunicação relacionada ao assunto. 19 10,60% 

Não, não sabia que o Challenger também é um Centro Cultural. 149 82,80% 

TOTAL  180  

 

 Através da tabela acima, cuja questão era de múltipla escolha, o que se pôde verificar 

foi que o fato de a empresa não anunciar, ou não utilizar praticamente nenhum tipo de 

comunicação para divulgar o Centro Cultural, pode ter alguma relação com a maioria das 

respostas onde 82,8% das pessoas não sabiam que a empresa oferecia este espaço para 

promover a cultura.  

 

TABELA 24 – O que é o Centro Cultural 

11. Para você, o Challenger como Centro Cultural é: 

O que é o Centro Cultural Freq. % 

Não resposta 14 7,80% 

Um local que busca a interação dos alunos que estudam no próprio Challenger 23 12,80% 

Um local para a realização de festas, reuniões, exposições e outras atividades 13 7,20% 

Um local que busca levar a cultura a todas as pessoas (alunos e comunidade em geral) 57 31,70% 

Nenhuma das alternativas 63 35,00% 

Outra 10 5,60% 

TOTAL  180 100% 

 

 Já conforme a tabela acima, 31,7% das pessoas conseguiu relacionar o Centro Cultural 

como um local que busca levar a cultura aos alunos e a comunidade em geral. Porém, a 

maioria das pessoas (35%) não conseguiu estabelecer esta relação. Portanto, o que se pode 

concluir é que talvez a comunicação faça falta nesse caso, pois sem uma divulgação, fica 

difícil para as pessoas possuírem uma imagem de marca da empresa incluindo esta associação 

positiva, que é o valor agregado do Centro Cultural podendo ser relevante na hora da escolha. 

Conforme se afirma na página 37 do presente estudo, a imagem de marca pode ser a união de 

vários fatores, entre eles, a comunicação é considerada muito relevante. 

 

 



 

 

75

TABELA 25 – CRUZAMENTO – Conhecimento do Challenger x Conhecimento do Centro Cultural 
 
3. Você sabia que o Challenger Brasil é uma Escola de Idiomas?  
10. Você sabia que além de escola de Idiomas, o Challenger Brasil também é um Centro Cultural? Em caso 
afirmativo, como ficou sabendo? 
 

Conhecimento do Challenger  
x Centro Cultural 
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Sim, sabia, mas nunca estudei lá. 5 0 5 16 140 166 

Sim, sabia, já estudei lá e não gostei. 0 0 0 1 0 1 

Sim, sabia, já estudei (ou estudo) lá. 0 1 1 2 1 5 

Sim, sabia, já estudei (ou estudo) lá, fiquei 
satisfeito e recomendo o curso a outras pessoas. 

0 3 0 0 0 3 

Não, nunca estudei lá e não sabia que era uma 
Escola de Idiomas. 

0 0 0 0 8 8 

TOTAL 5 4 6 19 149 183 

  

 Através da análise do cruzamento acima, constatou-se que a maioria das pessoas que 

sabem que o Challenger é uma escola de inglês, também sabe que o este é um Centro 

Cultural, somando 16 alunos que já viram alguma comunicação relacionada ao assunto. 

Também se pôde verificar que os consumidores fiéis (os que recomendam a marca) que 

tiveram experiência de uso dos serviços do Challenger não somente conheciam como 

participaram de atividades culturais na empresa. Para estas pessoas que recomendam a marca 

a outras e que já participaram de tais atividades, o fato do Challenger possuir um Centro 

Cultural pode ter sido importante na sua percepção sobre a imagem de marca da empresa, 

criando um valor, bem como pode ter contribuído para a sua fidelidade ao Challenger. Tal 

afirmação já foi vista no decorrer deste trabalho, onde se comenta que outro fator importante 

para a formação da imagem de uma marca é a experiência de uso que os consumidores têm 

com a mesma. 
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6.2.6. Público-alvo 

  

 Nesta categoria, procurou-se avaliar se as pessoas tinham conhecimento sobre quem 

era o público-alvo do Challenger, bem como verificar se quem teve acesso à comunicação 

relacionou corretamente esse público. 

 

TABELA 26 – Público-alvo 
4. Para você, quem é o público-alvo do Challenger Brasil? 

Público-alvo Freq. % 
Não resposta 1 0,60% 
Crianças e adolescentes 16 8,90% 
Universitários 43 23,90% 
Todas as idades 81 45,00% 
Universitários e profissionais liberais 39 21,70% 
TOTAL  180 100% 

 
 

 Através da tabela acima se constatou que para a maioria das pessoas, o público-alvo 

do Challenger é composto por pessoas de todas as idades, não apenas universitários ou 

profissionais liberais. Deve-se ressaltar que os números da tabela acima foram obtidos com a 

participação de todas as pessoas, incluindo aquelas que já tiveram algum contato com a 

comunicação relacionada ao Challenger. A tabela a seguir irá mostrar se quem teve esse 

contato conseguiu ou não relacionar o público-alvo correto.  

 
TABELA 27 – CRUZAMENTO – Acesso à comunicação x Público-alvo 
 
5. Você já teve contato com alguma comunicação relacionada ao Challenger Brasil? Quais?  
4. Para você, quem é o público-alvo do Challenger Brasil? 
 

Acesso à comunicação  
x Público-alvo 

Não 
resposta 

Crianças e 
adolescentes 

Universitários Todas as 
idades 

Universitários 
e profissionais 

liberais 
TOTAL 

Panfletos e cartazes 1 3 22 30 24 80 
Jingle 0 2 3 7 7 19 
Vídeo no Youtube 0 0 1 2 3 6 
Conversas (boca-a-boca) 0 1 15 17 9 42 
Não teve acesso 0 11 7 35 6 59 
Outro tipo 0 0 1 1 0 2 
TOTAL 1 17 49 92 49 208 

 

 Através da análise da tabela acima, pôde-se verificar que para a maioria das pessoas 

que nunca teve nenhum acesso à alguma comunicação sobre o Challenger, 35 destas 

assinalaram que o público-alvo da empresa são pessoas de todas as idades. Quem teve acesso 
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aos panfletos e cartazes, também a maioria, ou 30 pessoas, relacionou que o público-alvo são 

pessoas de todas as idades, seguido de perto com 24 votos para o público-alvo da empresa que 

são os universitários e profissionais liberais e logo depois, com 22 respostas, as pessoas que 

marcaram apenas os universitários, o que também está correto, pois estes fazem parte de seu 

público-alvo. O mesmo ocorreu, porém, com uma diferença de dois votos, para quem teve 

acesso à comunicação através de conversas (boca-a-boca), onde 15 pessoas marcaram que o 

público-alvo são os universitários e 17 pessoas marcaram a alternativa todas as idades. Já dos 

que escutaram o jingle, houve um empate entre as sete pessoas que escolheram todas as 

idades e as sete que escolheram o público-alvo da empresa. Já das seis pessoas que assistiram 

ao vídeo no Youtube, a metade destas ou três, conseguiram relacionar o público-alvo 

corretamente. 

 Tal fato pode ser considerado curioso, pois a comunicação utilizada na última 

campanha parecia bem focada no público-alvo, porém, pelo que pôde ser visto nesta análise, a 

maioria das pessoas não conseguiu fazer esta relação. 

 

6.2.7. Comunicação utilizada pela empresa 

 

 Nesta categoria buscou-se avaliar a comunicação utilizada pelo Challenger, através das 

pessoas que tiveram algum acesso a esta, para descobrir suas opiniões e percepções a respeito 

da mesma. Conforme foi visto ao longo deste estudo, a comunicação pode ter um papel 

relevante na percepção da imagem de marca e das associações que os consumidores têm com 

as marcas que escolhem.  
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TABELA 28 – CRUZAMENTO – Acesso à comunicação x Opinião sobre a comunicação 
 
5. Você já teve contato com alguma comunicação relacionada ao Challenger Brasil? Quais?  
    Opinião sobre a Comunicação. 
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Panfletos e cartazes 31 24 3 4 6 5 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 82 

Jingle 8 8 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 

Vídeo no Youtube 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 

Conversas (boca-a-
boca) 

20 8 1 4 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 42 

Não teve acesso 48 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 

Outro tipo  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

TOTAL 10
9 

44 14 9 11 9 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 21
0  

 Conforme pode ser visto na tabela acima, talvez por se tratar da última pergunta do 

questionário ou ser uma questão aberta, a maioria das pessoas não a respondeu. Já 24 das 

demais que tiveram acesso à campanha impressa, responderam que a comunicação foi 

eficiente. Das 19 pessoas que ouviram o jingle, oito também consideraram a comunicação 

eficiente, e das 42 pessoas que tiveram acesso por conversas com amigos e que podem ter 

visto alguma das peças da campanha, também oito consideraram a comunicação eficiente. 

Lembrando que a questão número 5 do questionário descrita no enunciado da tabela acima, 

era de múltipla escolha, o que significa que mesmo as pessoas que assinalaram a comunicação 

boca-a-boca também podem ter marcado que tiveram acesso a alguma das peças da 

campanha, e vice-versa.   
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7. CONCLUSÕES 

 

 Ao longo deste estudo, verificou-se que a construção da imagem de marca engloba 

inúmeros fatores que podem ser tanto tangíveis quanto intangíveis, os quais os consumidores 

poderão reconhecer e conectar ao nome da marca. Além disso, a maneira com que uma marca 

se posiciona no mercado também irá determinar como esta é vista e percebida tanto por seus 

concorrentes quanto pelo seu público-alvo.  

 Em termos de posição no mercado, percebeu-se que o Challenger nunca antes havia 

trabalhado sob um posicionamento. Isso significa que somente agora a empresa possui uma 

maneira de se posicionar e guiar seus esforços de comunicação para refletir como quer ser 

percebida pelo seu público. Assim, o que se pôde concluir através das análises interpretadas 

no presente estudo a respeito do Challenger, foi que seu posicionamento, de certa forma pôde 

se encaixar em uma das estratégias vistas no referencial teórico, a de posicionamento por 

benefícios, portanto, não pode ser considerado incorreto. Porém, o mesmo não é focado no 

principal diferencial da empresa, que é a rapidez de ensino; portanto, não evidencia o que foi 

visto no decorrer deste trabalho, que os diferenciais competitivos são essenciais para uma 

marca diferenciar-se das demais e ocupar um lugar privilegiado na mente de seu público.  

 Além disso, somente agora também, o Challenger possui um slogan (Inglês para 

profissionais) que buscou representar sua posição no mercado. Ao relacionar tal fato ao tempo 

em que o Challenger existe no mercado, ou seja, cinco anos, e comparar ao tempo em que sua 

principal concorrência está estabelecida na cidade, (a escola Wizard, existe há 15 anos e o 

Yázigi há 20), percebe-se que é muito difícil para o Challenger estar em primeiro lugar como 

a marca mais lembrada. Isto se deve ao fato de que seus principais concorrentes além da 

tradição, provavelmente já estejam trabalhando com um posicionamento e um slogan há mais 

tempo. E conforme já foi visto no decorrer deste estudo, há uma relação entre o slogan e a 

lembrança do nome, pois o primeiro ajuda na lembrança e ativação do nome da marca, 

especialmente se for atraente e de fácil memorização, como o próprio slogan do Yázigi: 

“Você, cidadão do mundo”, que existe há muito tempo e ainda continua sendo utilizado pela 

escola.  

 Com relação ao que se percebeu através das análises sobre o slogan utilizado pela 

empresa, concluiu-se que este reflete parcialmente seu posicionamento, pois se relaciona 

diretamente com apenas um dos benefícios que também poderia ser considerado diferencial: o 

inglês voltado para o mercado de trabalho. Além disso, se relaciona também com a imagem 

do usuário do Challenger, o que não deixa de ser interessante, pois a imagem de usuário 
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envolve de certa forma as aspirações e desejos do público. Quanto à suas especificações, 

constatou-se que este é uma sentença de fácil memorização, simples e direta.  

 Portanto, pode-se concluir que a partir do posicionamento e slogan, o Challenger 

possa trabalhar sua comunicação de maneira mais focada, pois dessa forma irá ter uma 

posição estabelecida de uma forma mais consistente no mercado.  

 Analisando ainda os fatores que compõem a construção da imagem de uma marca, 

estes podem ser: as informações veiculadas através dos meios de comunicação, das 

experiências no uso do produto, da identidade da empresa, da promoção de vendas, da 

propaganda, da publicidade e das relações públicas. O que se pôde perceber, através das 

análises sobre a percepção do público, foi que a comunicação (no caso a campanha 

publicitária e a propaganda boca-a-boca) e a experiência de uso, foram os fatores mais 

relevantes que direcionaram a imagem de marca dos alunos pesquisados.  

 O que se constatou foi que a maioria das pessoas já sabia que o Challenger era uma 

escola de inglês, porém nunca teve contato ou estudou no local. Se estas pessoas já sabiam 

que a empresa oferecia tal serviço, provavelmente já possuíam também alguma imagem a seu 

respeito. Destas pessoas, das que tiveram contato com alguma comunicação relacionada ao 

Challenger, principalmente com a campanha impressa, a maioria relacionou as três 

associações desejadas pela empresa, onde o diferencial principal, ou a rapidez de ensino 

ficou em primeiro lugar. Ainda, as mesmas pessoas que tiveram acesso à comunicação e 

marcaram tais associações, também as relacionaram ao posicionamento da empresa. Conclui-

se, portanto, que a comunicação pode ter sido eficaz em informar ao público a posição e as 

associações desejadas, pois este relacionou as alternativas corretamente. Porém, não se tem 

como prever se tais pessoas já não possuíam uma imagem formada e apenas associaram as 

questões corretas porque serviram de reforço a uma imagem que já estava pré-estabelecida em 

suas mentes.  

 Acredita-se que no caso, a propaganda boca-a-boca possa ter uma grande importância 

na formação dessa imagem, pois através da experiência de uso de alguns, outros ficam 

sabendo da se tal serviço é eficiente ou tal produto tem qualidade. Esta hipótese foi constatada 

no presente trabalho através das análises das pessoas que haviam tido contato com o 

Challenger através de conversas com amigos, parentes ou conhecidos. No caso, estes 

indivíduos que ouviram falar do Challenger, associaram seu principal diferencial, a rapidez de 

ensino em maior número que as outras associações, e também relacionaram corretamente seu 

posicionamento. Não se tem como ter uma certeza, mas pode-se dizer que tais pessoas 

ouviram falar que o Challenger ensina em menos tempo, construindo uma imagem sobre a 
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empresa de rapidez de ensino, já que este é seu principal diferencial competitivo e foi 

percebido pelo público. Talvez seja por isso também que a maioria das pessoas que tiveram 

acesso tanto à campanha publicitária quanto às conversas com amigos e conhecidos, 

relacionaram corretamente todas as associações desejadas, bem como o slogan e o 

posicionamento. Pode-se dizer então que para estas pessoas, a imagem de marca através da 

propaganda boca-a-boca já havia sido formada e a campanha publicitária ajudou a reforçar tal 

fato, ou vice-versa. 

 O mesmo pôde se observar a respeito do slogan, a respeito do qual as pessoas que 

tiveram acesso à comunicação, a maioria conseguiu o relacionar ao posicionamento correto, 

ao responder a questão aberta sobre o significado deste, a expressão percebida em maior 

número foi que o Challenger ensina inglês para o mercado de trabalho. Dessa forma, o 

público também percebeu que o slogan em questão representava parcialmente o 

posicionamento da empresa (possivelmente não consciente disto) ao relacionar a sentença 

como um inglês voltado para o mercado de trabalho.  

 Outro fator importante que se pôde concluir através das análises, foi a respeito das 

pessoas que já estudaram no local. Claro que se deve levar em conta que de um universo de 

6.568 alunos, foram pesquisados apenas 180, portanto, muitas outras pessoas deste mesmo 

universo podem já ter estudado no local. Enfim, quanto às poucas pessoas que já estudaram 

no Challenger, a maioria destas recomenda a marca, portanto foram considerados 

consumidores fiéis.  

 Ainda, com relação à quem já estudou no local e à quem já teve algum contato com as 

instalações da empresa, a maioria relacionou apenas pontos positivos sobre seus serviços, 

valorizando os níveis de qualidade percebida. Estes níveis podem ter uma grande importância 

na construção da imagem de marca, especialmente quando se trata de um serviço, onde o 

consumidor terá um contato direto com outras pessoas (funcionários) e com as instalações 

físicas do local. No caso do Challenger, quem foi considerado consumidor fiel, também se 

mostrou muito satisfeito com relação aos níveis de qualidade percebida da empresa. Pôde-se 

concluir também, que quem já estudou no Challenger já possuía um conhecimento sobre o 

Centro Cultural, pois já havia participado de atividades no local, ao contrário da maioria das 

pessoas que não conheciam o Centro Cultural nem associaram seu significado a este. 

 A respeito da percepção das pessoas sobre o público-alvo, a campanha impressa 

buscou focar sua mensagem no público-alvo do Challenger com muito mais ênfase do que o 

jingle ou o vídeo do Youtube, que não faziam menção a este público. O que se percebeu foi 

que tanto para as pessoas que não tiveram acesso a alguma comunicação relacionada à 
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empresa como as que tiveram este acesso, o público-alvo do Challenger são pessoas de todas 

as idades. 

 O que se pôde constatar a respeito dos fatores comentados anteriormente, foi que 

apenas quem teve acesso a alguma comunicação relacionada ao Challenger, mais 

precisamente à própria campanha do mês de agosto, conseguiu perceber a imagem desejada 

corretamente. Nesse caso, a comunicação pode ter contribuído para a imagem de marca da 

empresa, já que foi eficiente de certa forma, pois as pessoas conseguiram relacionar as 

associações e o posicionamento de maneira adequada. Porém, deve-se levar em conta, 

conforme já citado anteriormente, que algumas pessoas que sabiam sobre os serviços da 

empresa, já podiam ter uma imagem formada a respeito desta. 

 Outra conclusão a que se chegou foi que as pessoas que já haviam estudado no 

Challenger e que já possuíam anteriormente alguma imagem deste, não só relacionaram os 

pontos desejados, como a maioria delas se tornou fiel à marca. Dessa forma pôde-se verificar 

que a experiência de uso é fundamental para a construção da imagem de marca, pois através 

desta, as pessoas podem criar associações que vão além das trabalhadas na comunicação. 

Nesse caso, as pessoas experimentaram o produto ou serviço, relacionaram-se com este, 

criaram vínculos emocionais de certa forma. Além disso, a qualidade percebida para estas 

pessoas teve alto nível de satisfação, assim como o valor agregado através do Centro Cultural, 

o que pode ter influenciado mais ainda sua percepção positiva a respeito da imagem desta 

empresa.   

 A comunicação pode ter sido eficiente, no sentido de que a maioria das pessoas que 

não possuía experiência de uso, mesmo assim conseguiu relacionar a imagem pretendida 

através da campanha publicitária. Porém, não se pode ter certeza, mas apesar da grande 

importância da comunicação neste caso, a criação de um elo emocional ainda pode estar longe 

de surgir. Tanto pelo fato da falta de experiência de uso, como a própria comunicação da 

empresa que é muito escassa, já que o Challenger ao contrário de seus principais concorrentes 

anuncia apenas com meios impressos, como cartazes e folders, o que na verdade serviriam 

mais como apoio para campanhas veiculadas para uma grande audiência. Existem grandes 

possibilidades de se construir um elo emocional através de campanhas publicitárias, porém 

nesse caso o esforço em comunicação deve ser grande e muito criativo, para evitar que a 

informação passe despercebida em meio a tantas mensagens que circulam entre as pessoas.  

 Talvez, como uma sugestão, já que o Challenger pretende se tornar uma rede de 

franquias, é desde cedo estabelecer um planejamento de comunicação consistente e desde já 

utilizar esta de maneira a criar tais elos emocionais entre as pessoas. Assim, poderão ser 
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criadas associações positivas pelas quais quem ainda não tem uma experiência de uso com a 

marca possa um dia desenvolver a vontade de experimentá-la ou ao menos percebê-la com 

carisma, estabelecendo uma imagem de marca mais positiva.   

 Fica, portanto, como uma sugestão para um possível estudo futuro, a possibilidade de 

aprofundamento a respeito de tais fatores que compõem a imagem de marca de uma empresa. 

Sugere-se com isso, uma análise mais detalhada e completa a respeito da percepção do 

público bem como a concorrência, suas estratégias de posicionamento, diferenciais, 

associações, entre outros itens que foram abordados no presente estudo. E, por fim, aos que 

algum dia possam demonstrar interesse em continuar esta pesquisa, assim como um dia 

também foi interesse da pesquisadora iniciá-la, como disse o célebre inventor, artista e acima 

de tudo, pesquisador, Leonardo da Vinci: “Quanto mais conhecemos, mais amamos”. 
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