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RESUMO 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória e bibliográfica e um estudo de caso 

da operadora Oi. Busca-se, com essa pesquisa, alcançar o objetivo de analisar a relação 

existente entre o posicionamento da operadora Oi e a imagem de marca atribuída pelo 

público entre 14 e 18 anos, residente em Santa Maria. E ainda, responder aos objetivos 

específicos de identificar o posicionamento da operadora Oi, a partir do ponto de vista 

do próprio marketing da operadora, descrever como é organizada e orientada a 

comunicação da operadora Oi para o seu público consumidor entre 15 e 20 anos e, 

verificar quais atributos o público pesquisado relaciona à operadora Oi e qual o 

diferencial apontado por eles. Para alcançar estas metas, foi realizada uma entrevista 

com a responsável pelo departamento de Trade Marketing da Operadora Oi e foi 

aplicado um questionário em 94 alunos do Colégio Instituto São José. 

 

 

Palavras-chave: Marca, Posicionamento, Imagem de Marca, Oi. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work has the objective to propose an analysis with an exploratory research and 

bibliographic references, on the image and brand positioning and, as a case study the 

operator Oi. It is with this research achieve the objective of analyzing the relation 

existing between the positioning of the operator Oi is the brand image of allocated by 

the public between the age of 14 and 18 years old, residing in Santa Maria. And, still to 

respond to these specific goals of identifying the positioning of the operator Oi, from 

the point of view of their own marketing of operator Oi, describe how is organized and 

directed to the communication of the operator Oi for its consumer public between 15 

and 20 years, and also to verify which attributes the public researched attaches the 

operator Oi and which the differential pointed by them. To achieve these goals, an 

interview was conducted with the department of Trade Marketing for Operator Oi and a 

questionnaire was administered to 94 students of the College Institute San Jose. 

 

Keywords: Brand, Positioning, Brand Image, Oi. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As cobranças para viver em sociedade nos dias de hoje são muito diferentes das 

de antigamente. Ter um sobrenome renomado fazia com que as pessoas obtivessem 

destaque perante a sociedade. Isto não é mais um fator tão relevante, pois, nos dias de 

hoje, o indivíduo que estiver acompanhando as tendências de moda e consumo e, com 

isso, usando marcas renomadas, provavelmente conseguirá ter destaque no seu meio de 

convívio.  

 Atualmente, as marcas são usadas pelo fato de o público consumidor ter 

afinidades com elas. Determinar a escolha por uma, e não por outra marca, faz alusão às 

experiências vividas e com isto é formada a percepção que se tem desta marca. É bem 

provável que não seja mais possível viver sem a presença das marcas, pois elas estão 

por toda parte. De certa forma, é uma convivência tão natural que é preciso que as 

marcas estejam sempre em constante visibilidade porque no meio de tantas é preciso 

garantir o espaço na mente do consumidor. Cada produto tem seu nome próprio e 

através dele busca se diferenciar dos demais. Todo e qualquer produto busca ter 

destaque, desde a sua posição nas prateleiras das lojas até o espaço que ocupa na 

lembrança dos consumidores. Randazzo(1997) afirma que, marca é o que faz a ligação 

entre o diferencial do produto e o espaço que ele ocupa na mente do consumidor, por 

isso é algo que deve ser bem elaborado, planejado e criado.  

 Conseguir que um produto tenha espaço na mente do consumidor exige que o 

mesmo tenha um diferencial que, além de desejado, torne-se necessário para o público. 

Marca é muito mais que o nome do produto. Ela é capaz de agregar valor ao produto, 

pois é o que fará com que o consumidor recorde-se de uma e não de outra. As sensações 

obtidas pelo uso de um produto e todas as atribuições do consumidor serão resumidas e 

lembradas a partir dela. Por isso, construir uma marca bem sucedida não depende só de 

sua identidade visual, mas sim, de um conjunto de atributos e de um diferencial. 

  E, uma grande responsável por dar destaque a uma marca é a publicidade. Ela é 

vista como um conjunto de métodos que favorecem à venda de produtos e, dentro deste 

conjunto, está contida a importância da marca. Publicidade e marca andam juntas, uma 

auxilia a outra. A partir disso, é fundamental entender que a publicidade, bem como a 

comunicação integrada, são os alicerces para a eficácia na construção e consolidação de 

uma marca. Um exemplo disto é que atualmente, no Brasil, os grandes anunciantes são 

do setor de bebidas e telefonia e, isso significa que através de uma veiculação 
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permanente de mensagens publicitárias, estes setores estão cada vez mais presentes na 

lembrança do consumidor. Mas não é só de emissão de mensagens publicitárias que se 

mantém em ascensão uma marca. Para isso é preciso, antes de qualquer produção de 

mensagem publicitária, que a marca tenha o seu posicionamento definido, pois é ele que 

vai determinar e moldar sua forma de atuação e de comunicação. 

 Definir o posicionamento de uma marca é determinar seus atributos e 

características e, a partir disso, delimitar qual será o destaque na mensagem a ser 

enviada ao público-alvo. A posição que uma marca conseguirá ter na lembrança do 

consumidor é obtida através da exatidão e relevância do posicionamento. As 

experiências, vivências e emoções percebidas pelo consumidor ao usar um produto ou 

serviço formam, para o consumidor, o valor que ele atribuirá a uma marca. Se a 

experiência com um produto não for boa ou não causar algum tipo de emoção positiva 

para um consumidor, a imagem que ele terá do produto também não será positiva. A 

função do posicionamento de marca, de acordo com o referencial teórico deste trabalho 

é, objetivamente, moldar a personalidade da marca e, com isso, conseguir um lugar de 

destaque na mente do consumidor. 

 Definir o posicionamento e através dele formular sua mensagem publicitária é 

uma tarefa que exige muito conhecimento de mercado e do seu público-alvo. Um 

exemplo é a operadora Oi. Ela surgiu em 2009, com o controle da Brasil Telecom, e é 

uma operadora de telefonia que, desde 2010, está presente em todo o país. A operadora 

tem como slogan “Oi, simples assim” e junto disso, no começo de sua comunicação 

publicitária, foi escolhido como posicionamento de campanha a ênfase na comunicação 

sobre o desbloqueio de celulares. Logo, isso determinou o posicionamento da marca e 

como a empresa desejava ser vista por seu público-alvo. Desde então, a marca Oi busca 

ser conhecida como uma operadora de celulares que permite que o consumidor seja 

independente, dando poder de autonomia a ele para escolher planos. A partir da 

delimitação de marca, publicidade e posicionamento, a operadora Oi será aqui analisada 

a fim de investigar a sua comunicação sobre sua atuação no mercado e a imagem de 

marca que uma parcela do público consumidor tem. 

 A partir desse raciocínio, deu-se origem a um problema de pesquisa que foi 

guiado pela seguinte pergunta: a imagem de marca que jovens de Santa Maria, entre 14 

e 18 anos tem da Oi, condiz com o posicionamento da operadora? E, para que fossem 

criados caminhos para solucionar tal questão, determinou-se como objetivo geral, 

analisar a relação existente entre o posicionamento da operadora Oi e a imagem de 
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marca atribuída pelo público entre 14 e 18 anos, residentes em Santa Maria. Após essas 

definições foi preciso focar em objetivos mais específicos, através dos quais fosse 

possível chegar a resposta de tal pergunta mais precisamente. Esses objetivos foram: 

Identificar o posicionamento da operadora Oi, a partir do ponto de vista do próprio 

marketing da operadora Oi, descrever como é organizada e orientada a comunicação da 

operadora Oi para o público entre 14 e 18 anos e, ainda, verificar quais atributos o 

público pesquisado atribui à operadora Oi e qual o diferencial apontado por ele. 

 No entanto, as cobranças para viver em sociedade nos dias de hoje, são muito 

diferentes das de antigamente. Atualmente, as marcas são usadas pelo fato de o público 

consumidor ter afinidades com ela. Determinar a escolha por uma e não por outra marca 

faz alusão às experiências vividas e com isto é formada a percepção que se tem desta 

marca. É bem provável que não seja mais possível viver sem a presença das marcas. 

Elas estão por toda parte. De certa forma é uma convivência tão natural que é preciso 

que as marcas estejam sempre em constante visibilidade porque no meio de tantas é 

preciso conquistar o espaço na mente do consumidor. Por isso, investigar sobre marca, 

seus atributos e formulação de mensagens publicitárias, neste trabalho, é um fator 

importante para a sociedade pelo fato de ser algo que está presente no dia-a-dia de 

todos. Em segundo, mas não menos importante, é de grande relevância para a 

comunidade acadêmica que, se tenha este tipo de estudo, mesmo tendo um exemplo em 

específico (neste caso a Oi), pois a publicidade trabalha na construção de marcas e é 

importante saber como é direcionada a mensagem e poder saber também como o 

público as recebe e assimila. 

 Dissertar sobre os elos entre marca e publicidade e conseqüentemente analisar a 

orientação e organização de mensagens publicitárias destinadas para um público 

específico, faz com que este trabalho seja capaz de estudar os dois lados: o anunciante e 

o público. Assim, há uma possibilidade de os profissionais de publicidade poderem 

analisar a partir deste estudo se determinada comunicação para determinado público tem 

o feedback esperado. 

 Conforme o estabelecido, surgiu a necessidade de realizar um estudo específico 

através de uma marca e, para isso, foi definido a operadora Oi. A marca Oi, surgiu aos 

olhos de todo o território brasileiro com a idéia de liberdade, de telefones 

desbloqueados. Do ponto de vista desta pesquisadora, a Oi é vista como uma marca que 

proporciona liberdade de escolha e isso é algo que ele preza muito, por isso ela foi 

escolhida para ser o objeto de estudo. Investigar como esta marca organiza o 
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direcionamento de mensagens e como o público consumidor atribui valor de marca é, 

antes de tudo, uma análise de resultados.  

 É primordial que estudantes de Publicidade e Propaganda, bem como de 

Marketing, percebam que uma marca sem posicionamento definido só poderá acarretar 

mensagens publicitárias diversas, sem foco, sem objetivo. O posicionamento é que 

define o caminho que será trilhado para uma marca, quais atributos serão destacados, 

como o público a enxergará. A marca que entrar na concorrência do mercado sem ter o 

posicionamento claro, já começa uma disputa em desvantagem.  

 A sociedade terá com este trabalho, a possibilidade de entrar em contato com a 

transmissão de uma mensagem publicitária de uma marca nacionalmente conhecida. 

Afinal, entre tantas mensagens que as pessoas tem acesso, entender como elas são 

pensadas é algo, no mínimo, relevante.  Para o pesquisador, poderão ser estudadas as 

relações de atributos de marca e feedback, analisando a relação entre a mensagem que o 

anunciante Oi direciona para seu público e quais os valores este público atribui a marca. 
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2  MARCA 

 

 Um produto sem uma marca distinta é só mais um produto. Mesmo se há 

diferenças na composição, na qualidade ou na produção de um produto o que será capaz 

de ter espaço por mais tempo na mente do consumidor e ainda estará presente em sua 

memória é a marca, assim é dito por Randazzo (1997). Randazzo (1997) também afirma 

que o fabricante precisa saber olhar para a marca, não só para o produto físico e, assim, 

ter maior possibilidade de competir com sucesso no mercado. A capacidade perceptual 

do consumidor em guardar na sua memória uma determinada marca está no seu espaço 

psicológico. Para que tenha associação e assimilação de um nome, de uma marca, é 

preciso que haja um diferencial no produto. É preciso haver algo mais do que os 

atributos necessários. Randazzo (1997) afirma que marca é o que faz a ligação entre o 

diferencial do produto e o espaço que ele ocupa na mente do consumidor. E, ainda, 

Randazzo (p. 24, 1997) argumenta que “Se quisermos entender o conceito de marca, 

precisaremos compreender tanto seu aspecto físico quanto seu aspecto psíquico.” E 

mais, Kotler (p. 269, 2007) afirma que “os consumidores podem avaliar um produto 

idêntico de forma diferente, dependendo de como sua marca é estabelecida.” 

 O valor de uma marca, em longo prazo, é o que poderá fazer com que o 

consumidor escolha por uma e não por outra. Apostar todo o êxito de um produto 

apenas nos seus atributos é desperdiçar a oportunidade de o produto ter um ciclo de 

vida, na fase de maturidade, mais longo. Randazzo (p.24, 1997) afirma que “Marca é 

mais do que um produto; é ao mesmo tempo uma entidade física e perceptual”. A parte 

física está disposta nas prateleiras de um supermercado, por exemplo. Porém, o que é 

capaz de determinar a escolha de um produto por outro é o espaço que a marca ocupa na 

mente de um consumidor. 

 

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. (AAKER, 1998, p 7) 

 

 Construir uma marca, nos dias de hoje, é bem mais complexo do que 

antigamente. Antes, não era preciso tanto atributo, pois simplesmente o nome e/ou o 

símbolo de uma marca já determinava quem era o produtor e isso lhe dava créditos 

junto aos consumidores ou não. Segundo Pinho (p. 21, 1996), “marca é um elemento 
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preponderante na conformação do produto ou serviço ao consumidor”. Hoje, para uma 

marca se sustentar é preciso mais do que o nome. É preciso que a marca tenha ligação 

subjetiva para se aproximar do seu público. Sem contar que os meios de propaganda e 

distribuição dos produtos são mais caros que os de antes. Na sequência de ter 

conquistado um espaço na mente do consumidor, o próximo passo é fazer com que seja 

possível uma lealdade à marca. E, então é preciso que determinada marca seja a marca 

lembrada no ramo de produtos a que pertence.  

 

A medida que a lealdade da marca aumenta, a vulnerabilidade da base dos 

consumidores à ação da concorrência diminui. É um indicador do brand 

equity claramente ligado aos lucros futuros, uma vez que a lealdade à marca 

se traduz diretamente em vendas futuras. (AAKER, 1998, p 41). 

  

 Sendo assim, uma marca não é entendida mais como só um nome e símbolo.  

Pinho (p.14, 1996) salienta que “depois da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se uma 

nova era do marketing, em que as marcas constituem uma importante manifestação da 

economia moderna, com o seu papel e efeitos sendo intensificados pelo uso dos 

instrumentos da comunicação mercadológica”. Uma marca deve ser vista como um 

conjunto onde nome, símbolo, elementos físicos, racionais, emocionais, estéticos, a 

propaganda e sua apresentação como um todo sejam elementos constituintes e, que, 

através dela, os consumidores tenham uma percepção aguçada de um produto, pois é ela 

que formará a lembrança de um tipo de produto. Assim será possível que um 

consumidor consiga formular sua própria imagem de marca, agregando um valor à ela. 

 Assim, entende-se que uma marca não é apenas sua entidade visual, ela precisa 

de uma integração entre nome, slogan e símbolo. Kotler (p. 276, 2007) sobre elementos 

de marca define que “são aqueles recursos próprios da marca que servem para 

identificá-la e diferenciá-la”. E ainda, enumera seis critérios para a escolha dos 

elementos da marca: 
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Memorável Com que facilidade o elemento da marca é lembrado? Com que facilidade é 

reconhecido? Isso é válido tanto para a compra como para o consumo? 

Significativo  Até que ponto o elemento de marca é digno de crédito e sugestivo para a categoria 

correspondente? Ele sugere algo sobre um ingrediente do produto ou o tipo de 

pessoa que poderia utilizar a marca? 

Desejável Esteticamente, até que ponto os consumidores acham o elemento de marca 

cativante? Por si só, ele é desejável visualmente, oralmente e em outros aspectos? 

Transferível O elemento da marca pode ser usado para apresentar novos produtos na mesma ou 

em outras categorias? Até que ponto o elemento de marca colabora com o brand 

equity em outros países e segmentos de mercado? 

Adaptável O elemento de marca é adaptável e atualizável? 

Protegido O elemento de marca pode ser protegido juridicamente? Até que ponto pode ser 

protegido em termos concorrenciais? Pode ser copiado com facilidade?  
Quadro 4 – Organização própria, com informações baseadas em Philp Kotler, no livro Administração de 

Marketing – A bíblia do marketing, de 2007. 

 

 A partir dos elementos de marca é possível dar nome às marcas, pois, assim, no 

próprio nome da marca já haverá elementos que identificam uma empresa, produto ou 

serviço. O fato de o profissional de marketing valer-se dos elementos de marca é para 

que os consumidores que não costumam analisar cuidadosamente as informações de um 

produto possam perceber os elementos de maneira rápida, com fácil reconhecimento e 

lembrança. Kotler (p. 277, 2007) afirma que “quanto menos concretos forem os 

benefícios da marca, maior a importância dos elementos de marca captarem suas 

características intangíveis.” No entanto, o que pode indicar se o caminho que está sendo 

trilhado por uma marca está correto é através das pesquisas de opinião, referentes às 

associações e percepções tidas desde já com o nome da marca. 

 As formas de os consumidores reconhecerem uma marca vão além da 

publicidade. As experiências adquiridas com uma marca contam muito para a 

formulação e assimilação da imagem de marca que o posicionamento de marketing 

almeja. Com um posicionamento determinado, que carregue um diferencial, baseado 

não apenas em atributos, mas também em valores emocionais e práticos e, o fato de 

produzir um planejamento de marketing, que busque competitividade no mercado, 

torna-se o caminho mais apropriado para que uma empresa conquiste no seu público-

alvo uma boa imagem de marca, bem como, reconhecimento de seus valores. Assim, a 

continuação desse processo, provavelmente resulta na fidelidade à marca, em que é 

possível controlar a demanda e conduzir a comunicação para uma direção mais eficaz. 
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2.1 Imagem de marca 

 

 Imagem de marca e valor de marca por mais que tenham conceitos diferentes um 

é seguido do outro, um auxilia o outro. Devido a isso, quando um indivíduo tem contato 

com uma marca é bem provável que já seja possível identificar à que gênero ou a que 

tipo de público ela destina-se.  Isto porque é fundamental que uma marca fale por si só, 

começando por identificar a que categoria de produto pertence. A imagem de marca é 

como o consumidor enxerga uma marca, não no seu aspecto físico apenas, mas nas suas 

experiências e vivências também. Segundo Pinho (1996, p. 51). 

 

A imagem de marca é construída por meio das mais diversas fontes: 

informações veiculadas pelos meios de comunicação, experiências no uso de 

produto, embalagem, identidade da empresa, promoção de vendas, 

propaganda, publicidade, relações públicas. Entre elas, a publicidade é um 

importante componente da marca e, por sua natureza, constitui ferramenta 

essencial no processo de construção da imagem de marca. Como atividade de 

comunicação, a publicidade destaca-se tanto pelo elevado grau de controle 

que permite sobre as mensagens quanto pelo poder de penetração e 

convencimento junto aos consumidores e público em geral. 

  

 A formulação da imagem de marca na mente do consumidor, segundo Czinkota 

(p. 368, 2001) ainda é possível que seja formada através de associações com a marca, 

onde ele mostra que essas associações podem ser conceituadas em termos a seguir 

listados: 

1. Tipo (atributos, benefícios e atitude geral em relação à marca) 

2. Favorabilidade 

3. Força 

4. Singularidade 

 A imagem de marca de uma empresa, produto ou serviço está associada, também 

à excelência  da comunicação de marketing, pois é ela quem transmite para os 

consumidores os méritos da marca.  

 Basicamente, imagem de marca é a união da personalidade e desejos do 

consumidor com o que é visado através das estratégias e ações de marketing. Com isso, 

a definição do conceito sobre valor de marca é fundamentado, segundo Aaker (1991, p. 

16) citado por Pinho (1996, p.47) a partir de 5 categorias: fidelidade à marca, 

conhecimento do nome de marca e símbolos, qualidade percebida, associações 

promovidas pela marca e ativos do proprietário da marca. Seguindo a mesma lógica, 
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Pinho (1996, p. 47) ainda contribui afirmando que o valor de marca é “um conjunto 

organizado de atributos, valores, sentimentos e percepções que são conectados à marca, 

revestindo-a de um sentido de valor que ultrapassa o custo percebido dos benefícios 

funcionais do produto”. Após serem formuladas estratégias que valorizem a imagem de 

marca, o próximo passo é determinar qual ou quais valores serão formulados para que 

os consumidores tenham preferência por esta e não por outra marca. 

 

2.2 Valor de marca 

 Assim, com a conceituação de imagem de marca e valor de marca é possível 

perceber que, bem como foi dito anteriormente, uma é seguida da outra. Teoricamente, 

o valor de marca é formulado primeiro e, em seguida, é formada a imagem de marca.  

 O valor de marca é o primeiro passo para uma marca conquistar espaço no 

mercado entre a concorrência do seu meio. Para começar a ser delimitado o valor de 

marca é preciso que sejam realizados estudos na seqüência de: escolha do nome da 

marca, passando por definição de conceitos e posicionamento, até chegar a formulação 

de uma imagem de marca positiva.  Assim, Czinkota (p. 368, 2001) ilustra que “Não se 

pode exagerar a importância dos esforços para ampliar o valor de uma marca”. É 

fundamental, que seja transmitida uma mensagem de cunho verdadeiro, pois está 

despertará no público-alvo o desejo por consumir tal marca e, se, for criada uma 

expectativa e a marca não conseguir atender à isso, já será formada uma imagem de 

marca negativa a partir de um valor de marca inexistente. 

 O conceito de valor de marca é visto a partir do primeiro contato do consumidor 

com a marca, Czinkota (p. 368, 2001) ilustra dizendo que: 

 

do ponto de vista do consumidor, uma marca possui valor até o ponto em que 

os clientes a conheçam e guardem na memória associações favoráveis, fortes 

e únicas a seu respeito. Isto é, do ponto de vista do consumidor o valor de 

marca consiste de duas formas de conhecimento: consciência de marca e 

imagem de marca. 

  

 Contudo, para que haja a realização do conceito de valor de marca é preciso que 

ocorra a ação também da consciência de marca, porque assim será possível transmitir 

mensagens aos consumidores de forma que alcance os objetivos planejados. 
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2.3 Consciência de marca 

 Mesmo com a importância de uma marca atuar com ações direcionadas à 

imagem de marca e valor de marca, outro item que deve ser ponderado é sobre a 

consciência de marca. Ela é a que se estabelece primeiro na mente de um consumidor, 

pois a consciência de marca é o fator de apresentação, ou seja, de forma inconsciente é a 

primeira opinião que o consumidor formará a respeito de um produto ou serviço. Assim 

Shimp (p.368, 2001) ratifica que consciência de marca “é quando uma marca vem à 

mente quando os consumidores pensam a respeito de uma categoria de produtos e a 

facilidade com a qual o nome é lembrado.”. Logo, pode-se avaliar que a consciência de 

marca é quando um indivíduo pensa primeiro numa marca e não outra. Posto isso, o que 

ele vai definir, pensar sobre e agregar valor fica à critério de definição da imagem de 

marca e do valor da marca. 

 Porém, torna-se inerente uma designação a outra, porque é preciso que haja 

conectividade entre estes 3 elementos que visam ampliar o valor de uma marca. Para 

isso, Pinho (p. 95, 1996) salienta que “o grande valor da marca reside, principalmente 

nas associações com ela estabelecidas de maneira constante e ininterrupta ao longo dos 

anos.”. As associações que são formadas na mente dos consumidores dependem de uma 

série de contatos com determinada marca a longo prazo. Por isso, torna-se essencial que, 

principalmente, a publicidade seja de maneira atuante para que possa estar presente na 

lembrança das pessoas e, através da comunicação integrada é possível fazer com que 

elas formulem a consciência de marca. 
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3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

 

 A partir do momento em que as crianças nascem elas já sabem se comunicar, 

isso através do choro. E, conforme vão crescendo, elas vão descobrindo novas formas 

de comunicação. Aprendem a falar e a caminhar e com isso conseguem mostrar o que 

querem e, assim vão se descobrindo, conhecendo seus limites e possibilidades. Esse 

caminho é bem parecido com o histórico da comunicação empresarial. Com a evolução 

dos meios de comunicação, as empresas foram verificando que estavam surgindo mais 

caminhos para se comunicarem com seus públicos. Com a formação desse cenário, o 

termo „comunicação integrada‟- CI passou a fazer parte dos negócios de uma empresa. 

Este termo, segundo Ogden e Crescitelli (p. 20, 2009), é “uma evolução, até certo ponto 

natural, do processo de comunicação de marketing, pois no contexto atual, para fazer 

uma comunicação eficaz, as empresas se utilizam de várias formas de comunicação 

simultaneamente.”.  

 Pela forma como a CI visa ser executada, não é fácil fazê-la, pois como deve 

haver co-relação em todas as mensagens para todos os públicos, isso faz com que haja 

complexidade na sua aplicação. Como uma vertente da Comunicação Integrada (CI), 

surgiu a Comunicação Integrada de Marketing (CIM). Esta, aparece para delimitar os 

objetivos de uma empresa, tornando-os mais claros e de forma a melhorar o alcance de 

resultados. 

 

3.1 Comunicação Integrada de Marketing (CIM) 

 Para que haja fundamentação sobre Comunicação Integrada de Marketing (CIM) 

é preciso entender sobre marketing, para que haja plena compreensão sobre o assunto. 

Ao delimitar o conceito de marketing Ogden (p. 1, 2002):  

estabelece que uma empresa deve satisfazer os desejos e as necessidades do 

consumidor em troca de lucro. Em outras palavras, a empresa ou organização 

deve direcionar todos os seus esforços a dar a seus clientes serviços e 

produtos que eles desejam ou necessitam, Fazendo isso, a empresa deixa os 

clientes felizes, o que se traduz em aumento nas vendas e nos lucros. 

  

 E, ainda, Ogden (p. 3, 2002) sobre marketing, confirma dizendo que: “é 

essencialmente o reconhecimento da importância de comunicar a mesma mensagem 

para os mercados-alvo”. A primeira vista parece ser um conceito fácil de ser empregado 
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no dia-a-dia de uma empresa, porém o que dificulta o exercício deste conceito está, 

principalmente, na maneira de pensar dos executivos. Esta dificuldade encontra-se 

situada na falta de contato entre os executivos de uma empresa a fim de debater sobre os 

possíveis e melhores caminhos a serem traçados. No entanto, sobre o conceito de 

comunicação integrada de marketing, Ogden e Crescitelli (2009) registram que 

propaganda, promoção de vendas, marketing direto, marketing digital, venda pessoal, 

relações públicas e publicidade fazem parte do composto de comunicação integrada de 

marketing.  

 A CIM tem a finalidade primordial de atingir o seu determinado público-alvo 

através de uma mensagem única, específica e eficaz, assim Ogden e Crescitelli (p. 3, 

2009) afirmam que:  

 

A CIM é uma expansão do elemento de promoção do mix de marketing. Ela 

é essencialmente o reconhecimento da importância de comunicar a mesma 

mensagem para os mercados-alvo. Além disso, é o reconhecimento de que 

todas as suas variáveis comunicam algo e de que existe uma sobreposição na 

comunicação que essas variáveis fornecem. Cada uma das variáveis da CIM 

afeta o programa de marketing como um todo, de modo que, para garantir a 

eficácia, todas devem ser gerenciadas. 

  

 Na amplitude da pesquisa sobre o conceito de Comunicação Integrada de 

Marketing, vale ressaltar a posição de Shimp (p. 367, 2001) que classifica o a CIM 

como sendo “um sistema de gerenciamento e integração dos elementos de comunicação 

de marketing – publicidade, relações públicas, promoção de vendas, marketing de 

patrocínio e comunicação no ponto de venda – seu resultado é que todos os elementos 

comunicam a mesma mensagem.” A CIM é composta por ferramentas, que dependendo 

do autor estudado, podem variar.  

 No entanto, um fator que pode interferir na eficácia durante a execução da CIM 

é sobre o ambiente empresarial, porque se não há um ambiente favorável à discussão é 

complicado fazer com que uma empresa consiga realizar com excelência a comunicação 

integrada de marketing. Caso não houver a integração empresarial desde a relação entre 

os colaboradores, provavelmente, a comunicação a ser passada para o público-alvo 

também não portará unidade. A execução da CIM visa que o preço do produto seja 

coerente com sua embalagem, bem como com seu apelo de venda e distribuição nos 

mercados. É preciso que haja coerência nas informações a serem divulgadas no 

mercado. 
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 De forma essencialmente importante, no processo de comunicação interna 

(endomarketing), no qual seja possível que todos os setores de uma empresa tracem 

suas metas e objetivos por uma mesma linha de raciocínio. Isso faz com que chegue aos 

consumidores uma mensagem única e sólida, originando assim uma imagem de marca 

positiva. Assim, é possível compreender de forma mais sólida a relação entre o 

marketing e a CIM. Ou seja, entende-se que Comunicação Integrada de Marketing é a 

interligação entre diferentes formas de comunicação para dar forma a uma imagem 

positiva de determinada empresa. No entanto, para começar a designar os caminhos que 

serão trilhados pela CIM, antes é preciso que o posicionamento da marca esteja claro, 

conceituado e que haja um diferencial. 
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4 POSICIONAMENTO 

 

 A sensação ou lembrança que alguém tem de uma marca é a imagem de marca 

que se tem dela. A função do posicionamento é a de orientar como um produto será 

lembrado pelo consumidor, é delimitar qual imagem de marca será armazenada. Lupetti 

(2007) refere-se a posicionamento como ele sendo o responsável por fazer com que uma 

parte da lembrança dos consumidores seja reservada para uma marca. Ele é quem define 

como será dirigida a comunicação de venda e de marca sobre determinado produto. A 

mesma autora ainda cita que posicionamento é ênfase no diferencial de um produto ou 

marca, mas que, porém, é fácil para uma concorrência copiar ou igualar-se à um 

diferencial e, para isso, é preciso que uma marca esteja em constante aperfeiçoamento e 

cada vez mais próxima do seu público-alvo e, assim, tenha um posicionamento claro. 

Lupetti (2007, p. 72) afirma que “posicionamento é aquilo que as pessoas retêm na 

mente a respeito de determinada empresa, produto ou pessoa. Em outras palavras, 

posiciona-se a marca na mente do cliente.” 

 O posicionamento faz com que a comunicação seja dirigida com a finalidade de 

ter um espaço reservado na lembrança do consumidor. Após ter este espaço, é provável 

que determinado consumidor deixe de usar outras marcas/produtos em função da 

marca/produto que está presente na sua memória.   

 

Tendo em vista sua amplitude, o posicionamento pode ser definido como a 

percepção que as pessoas têm sobre determinada organização, produto ou 

serviço diante da concorrência, ou, em outras palavras, é o conceito que as 

pessoas tem sobre determinada marca. O posicionamento pode ser 

considerado uma forma de diferenciação. (LUPETTI, 2007, p. 73) 

  

 Para que seja determinado um posicionamento adequado para um produto, 

Lupetti (2007) cita Kotler e Al Ries e Trout sobre as alternativas de posicionamento. 

São elas: posicionamento por atributos, posicionamento por benefícios, posicionamento 

pela mente ou lembrança, posicionamento por categoria, posicionamento por aplicação 

ou uso, posicionamento por usuário, posicionamento por concorrente, posicionamento 

por valor (qualidade e preço), posicionamento por foco e posicionamento por escada.  

 No quadro 1, a seguir, é possível ver algumas alternativas de posicionamento 

propostas por Kotler e Al Ries e Trout, citados por Lupetti (2007): 
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TIPO DE POSICIONAMENTO CARACTERÍSTICAS 

 

 

Posicionamento por atributos 

O atributo precisa ser consistente para que os concorrentes 

não possam adotá-lo, porque caso aconteça, toda a 

estratégia de marketing poderá não ter mais função. Este 

posicionamento pode ser adotado para outros públicos, 

como, por exemplo, intermediários, influenciadores, 

consumidores empresariais, entre outros. 

 

Posicionamento por benefícios 

Marca é um conjunto de atributos, porém os consumidores 

não compram atributos, eles querem benefícios. Este tipo 

de posicionamento pode ser, também, para distribuidores 

e/ou varejistas. 

 

 

Posicionamento pela mente ou 

lembrança 

As organizações podem tirar proveito de marcas que não 

estejam na liderança de vendas, cobrando por elas um valor 

mais alto que resulte em maior rentabilidade, e trabalhando 

seu share of mind. É melhor ser a primeira na mente do 

consumidor do que a primeira no mercado. 

 

Posicionamento por categoria 

Implica criar uma categoria ainda não explorada. Segundo 

Al Ries e Trout, “se você não pode ser o primeiro em uma 

categoria, estabeleça uma nova categoria em que seja o 

primeiro”. 

 

Posicionamento por aplicação ou uso 

Este posicionamento pressupõe algum benefício da marca 

para uso específico do produto. Outras marcas poderão 

imitar esse posicionamento e a empresa terá de, 

teoricamente, dividi-lo com a concorrência. No entanto, um 

fator que inibe essa divisão: o pioneirismo.  

 

Posicionamento por usuário 

O posicionamento por usuário refere-se a um grupo 

específico de consumidores, mas, baseado na premissa de 

que o posicionamento é um diferencial, esse grupo não 

deve ser amplo demais. 

 

Posicionamento por concorrente 

Sempre que uma marca for comparada a da concorrência, a 

empresa estará adotando o posicionamento por 

concorrente. A comparação pode ocorrer com base em 

algum diferencial competitivo do produto. 

 

Posicionamento por valor (qualidade 

e preço) 

A marca pode ser posicionada como a que oferece o 

melhor valor ao consumidor. Essa estratégia pode ser 

válida para confundir o consumidor e impedir que a marca 

concorrente decole sozinha no mercado, porém não é um 

posicionamento eficaz. 

 

 

Posicionamento por foco 

Consiste em escolher uma palavra, um número ou uma 

expressão que esteja relacionada a marca. As palavras mais 

eficazes são as que evidenciam um atributo do produto. A 

escolha da palavra deve ser criteriosa e levar em conta a 

linguagem do público-alvo. 

 

Posicionamento por escada 

É assumir o degrau em que a marca se encontra. É 

recomendado para as marcas que tem um planejamento de 

crescimento. 
Quadro 1 – Organização própria, com informações baseadas em Marcélia Lupetti, no livro Gestão 

Estratégica da Comunicação Mercadológica, de 2007. 
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 Este quadro apresenta as possibilidades de formular o posicionamento de uma 

marca a partir das informações de Lupetti (2007). Assim, a personalidade de uma marca 

indica qual seu grau de competitividade no mercado, através de um diferencial que, por 

obséquio, deve ser único. Corrêa (2006, p. 243) afirma que “definir o posicionamento é 

tarefa complexa, que exige muito treino e profunda análise das campanhas da 

concorrência e dos valores do consumidor.” Corrêa (2006) apresenta uma forma de 

elaborar um posicionamento, em que são seguidos 3 passos fundamentais. (ver quadro 

2). 

 

 

Promessa Básica 

Também chamada de proposição básica, argumento de 

compra, proposição única de venda. É uma descrição 

sucinta do benefício sobre o qual a mensagem estará 

apoiada para convencer o público-alvo a preferir a 

marca, ou, simplesmente, é o benefício que será 

oferecido ao consumidor. 

 

 

Justificativa 

É também chamada de validação, argumento de apoio ou 

suporte da proposição básica. É a razão que sustenta a 

promessa básica, justificando o benefício prometido, 

transformando-o em algo convincente e com 

credibilidade. 

 

Atributos complementares 

de imagem 

É a descrição dos atributos que são importantes para o 

consumidor e que o ajudam a pensar sobre a marca, de 

uma forma única e exclusiva. Em síntese, reúne as 

características da sua personalidade. 
Quadro 2 – Organização própria, com informações baseadas em Roberto Corrêa, no livro Comunicação 

Integrada de Marketing – Uma visão global, de 2006. 

  

 Um fator que influencia na elaboração de um posicionamento é o quanto se 

conhece das características do público-alvo. Saber informações de o que determinado 

público gosta de fazer, onde vai nas horas de lazer e através de que meios se informa, 

tornam-se informações cruciais para o planejador de marketing e, claro, além das 

informações demográficas e de idade e sexo. Não só a quantidade de informações, mas 

também a qualidade destas informações é que farão o profissional de marketing alcançar 

melhores resultados. Corrêa (p. 243, 2006) salienta o princípio da segmentação “que 

pressupõe a identificação das características de cada grupo para que todos os 

componentes do processo de marketing estejam sintonizados com essas expectativas.” 

Este princípio citado por Corrêa (2006) tem o objetivo de delinear o perfil dos 

consumidores em termos demográficos, culturais, sociais, econômicos, religiosos, 

psicológicos e comportamentais. 
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 Há outras formas de ver o mercado que luta diariamente uma batalha pela 

lembrança dos consumidores. Através da visão estratégica de posicionamento de Kotler 

(2007), “toda estratégia de marketing é construída de acordo com o trinômio SMP – 

segmentação, mercado-alvo e posicionamento.” Esta visão tem por objetivo, descobrir 

necessidades de grupos diferentes no mercado, tornando-os alvo, para 

conseqüentemente, fazer com que os grupos diferenciem o produto dos demais. Kotler 

(p. 305, 2007) ao definir o que é posicionamento, afirma que:  

 

Posicionamento é 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 alcançar e como o faz de maneira 

inconfundível. O resultado do posicionamento é a criação bem-sucedida de 

uma proposta de valor focada no cliente, ou seja, um motivo convincente 

pelo qual o mercado-alvo deve comprar determinado produto. 

  

 Mas não basta definir o posicionamento de uma empresa e partir para a 

publicidade, antes é preciso análise da concorrência. Um ponto importante para o 

destaque de um produto ou serviço no mercado, após ser definida a referência 

competitiva, é o de delimitar associações a partir de pontos de diferença e de pontos de 

paridade (Kotler, 2007).  

 

Pontos de diferença 

São qualidades ou benefícios que os consumidores associam 

fortemente com uma marca, avaliam positivamente e acreditam 

que não poderiam ser comparáveis com os de uma marca da 

concorrência. Associações fortes, favoráveis e exclusivas com a 

marca que formam pontos de diferença podem se basear em 

praticamente qualquer tipo de qualidade ou benefício.  

 

Pontos de paridade 

São associações não necessariamente exclusivas à marca; de 

fato elas podem ser compartilhadas com outras marcas. Para 

que uma marca alcance um ponto de paridade em determinado 

atributo ou benefício, um bom número de consumidores deve 

acreditar que ela é „boa o suficiente‟ nesse aspecto. 
Quadro 3 – Organização própria, com informações baseadas em Philip Kotler, no livro Administração de 

Marketing – A bíblia do marketing, de 2006. 

 

 Com a definição de associações que norteiam o posicionamento de uma 

empresa, o próximo passo é de garantir diferenciação no mercado. Assim, o objetivo 

passa a ser o de aumentar os pontos de diferença e diminuir os pontos de paridade. Uma 

das formas de garantir tal diferença no mercado é baseada na imagem. O produto ou 

serviço que busca diferenciar-se a partir da sua imagem deve associar isto a todos os 
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aspectos da sua organização. A imagem de uma empresa não é apenas o que ela mostra 

na publicidade é, também, o que ela apresenta em atendimento, em embalagem, 

símbolos, cores e slogans e até mesmo o espaço físico.  Kotler (2007, p. 315) expõe que 

para que seja usada a diferenciação baseada na imagem, os conceitos de identidade e 

imagem devem ser diferenciados: “Identidade é o modo como a empresa busca 

identificar ou posicionar a si mesma ou seu produto. Imagem é o modo como o público 

vê a empresa ou seus produtos.” 

 Para o sucesso de todo este processo, ainda é preciso pensar nos atributos que 

uma marca vai buscar para participar da dinâmica da concorrência no mercado. Se um 

produto começa a oferecer uma diferença e determinada segmentação, provavelmente 

não vai levar muito tempo para que a concorrência consiga adquirir tal diferença. No 

entanto, as expectativas dos clientes e consumidores são permanentemente crescentes, 

fazendo com que as empresas estejam sempre um busca de serem as melhores para 

poderem garantir a preferência do público. Kotler (2007, p. 328) afirma que “cada novo 

atributo, se bem sucedido, criará uma vantagem competitiva para a empresa, resultando 

em lucros e em participação do mercado temporariamente acima da média.” Embora 

uma organização busque atributos para vantagens competitivas, os fatores sociais, 

financeiros e de tecnologias são, algumas vezes, obstáculos que interferem no sucesso 

de um atributo. 

 Sendo assim, a necessidade que uma empresa tem de estar no mercado 

competitivo para garantir seus lucros, não depende apenas da propagação de suas 

qualidades. Anterior a isso, uma empresa deve estar continuamente na busca pela 

inovação, destaque e reconhecimento de seus atributos a fim de promover uma imagem 

de marca positiva. E, para fazer com que esta busca seja realizada, a publicidade é quem 

atua neste momento. 
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5 PUBLICIDADE 

 

 Todo o ser humano tem necessidades fisiológicas e psicológicas, no entanto a 

publicidade consegue atuar, ativamente, despertando emoções e desejos, a partir das 

necessidades psicológicas. Através dessa possibilidade é um dos caminhos que pode ser 

pensada a criação de uma publicidade. Isso é confirmado por Sant‟anna (p. 77, 2009) 

onde diz que “A publicidade, provocando as emoções nos indivíduos, cuida de 

impulsionar seus desejos latentes com tanta força que eles se sentem impelidos a 

trabalhar para poder satisfazê-los” Para que seja despertado no consumidor o desejo de 

compra por determinado produto ou serviço, é preciso que a publicidade satisfaça algum 

desejo a fim de suprir uma necessidade. Conforme dito: 

 

para fazer a massa reagir, ou seja, para fazê-la comprar, é preciso que o 

anúncio apele para umas das necessidades básicas dos indivíduos ou para um 

desejo que se presume exista na maioria deles – necessidades ou desejo que a 

mercadoria a vender satisfaça plenamente.” (SANT‟ANNA, JUNIOR, 

GARCIA. 2009, p. 84). 

  

 Ao despertar o desejo de compra por um produto, o próximo objetivo da 

publicidade é de efetuar a venda deste. Para isso, ela trabalha fundamentada na 

comunicação dirigida a um público pré-determinado e, com isso, apresenta a este um 

novo modelo, uma nova idéia, para que este público tenha conhecimento sobre uma 

marca e que possa, de certa forma, familiarizar-se com ela. A seleção de um público-

alvo específico, verba, tempo e a estrutura da comunicação formam uma série de fatores 

que influenciam no êxito de uma publicidade. Assim, afirma-se que “A publicidade 

obtém ou não êxito segundo comunique bem ou mal as informações e atitudes desejadas 

ao público adequado, no momento apropriado e a um custo exato.” (SANT‟ANNA, 

JUNIOR, GARCIA. 2009, p. 116).  

 Com isso, é possível que a publicidade explore os 5 sentidos: tato, olfato, 

paladar, audição e visão, porque por mais que seja para conquistar um espaço na mente 

do consumidor, é praticamente óbvio que junto a isso está inserido o desejo de compra. 

Assim, na essência do conceito sobre publicidade, Sant‟Anna, Junior e Garcia (p.125, 

2009) definem a publicidade como sendo “a comunicação com o público, paga, com a 

finalidade de difundir informações, desenvolver atitudes e conduzir à ação com 

benefícios para a empresa que anuncia.”. Ela é uma ferramenta que possibilita a fixação 

de uma marca na mente, gerando possivelmente a lembrança no consumidor. 
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 Na própria origem da palavra, segundo Perez e Barbosa (2007, p. 129), 

“publicidade vem do latim, e depois do francês publicité, cujo significado é „tornar 

público‟, sendo utilizada de maneira mais apropriada para referir-se à divulgação 

comercial de produtos e serviços.”. A partir da origem do termo, é possível fazer com 

que seja compreendido de melhor forma, de onde surgiu e em que é fundamentada a 

publicidade. Algo que está intrínseco na publicidade de maneira sutil, mas está explícito 

é a persuasão. E, a partir disso, os profissionais da área publicitária necessitam estar 

sempre preocupados em persuadir determinado público-alvo, por isso valem-se da 

criatividade, da emoção e do encantamento para despertar desejo pelo produto ou 

serviço. 

 Ao falar em publicidade, provavelmente, o que virá na lembrança das pessoas é 

algum vídeo, anúncio ou, então, criatividade. Esta é fundamental para o exercício da 

publicidade, pois é ela a responsável por fazer com que uma publicidade, marca ou 

produto torne-se a primeira a ser lembrada pelo consumidor. Segundo Vieira (2004, p. 

21) “Não existe fórmula para ser criativo. Em publicidade ou fora dela. Na verdade o 

que deve existir é uma atitude aberta à informação, o estímulo à sensibilidade, o cultivo 

da oportunidade de reflexão.” Há diversas formas de buscar e trabalhar com 

criatividade, no entanto, Dualibi e Simonsen (2000, p. 15) retomam a conceituação de 

criatividade “significa o ato de dar existência a algo novo, único e original.” E ainda:  

A criatividade pode assumir duas formas principais: a invenção e a 

descoberta. Invenção quando, pela associação de dois ou mais fatores 

aparentemente díspares, chega-se a um terceiro fator que tem parte dos 

anteriores, mas que em relação a eles, é novo. (...) Descoberta ocorre quando 

se percebe algo já existente e se verbaliza essa constatação, seja através de 

uma definição, seja através de uma equação ou fórmula matemática. 

 

 

 Em síntese, vale ressaltar a importância da criatividade no processo da 

publicidade, bem como para a criação da imagem de marca positiva de um produto. 

Assim, aliando publicidade e criatividade é bem provável que seja traçado um caminho 

de êxito sobre os valores da marca. 
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6  METODOLOGIA 

 

 A determinação de uma metodologia adequada ao tipo de pesquisa é o que irá 

agregar credibilidade aos resultados obtidos. Cada fase de um trabalho de pesquisa 

exige que seja escolhida uma metodologia científica apropriada e eficaz. Segundo Maria 

de Lopes (2001, p.101), “as opções metodológicas são feitas em função de um conjunto 

amplo de critérios vinculados aos projetos concretos de investigação”. 

 Primeiramente, este trabalho foi realizado através de uma pesquisa de tipo 

exploratória e bibliográfica. O uso desta metodologia foi para começar a nortear o 

trabalho, bem como útil na definição de objetivos e na obtenção de conhecimento sobre 

o objeto de análise. Realizar um levantamento bibliográfico é a essência da pesquisa 

exploratória e ainda Michel (2009) diz que: 

 

Trata-se da fase inicial da pesquisa; busca o levantamento bibliográfico sobre 

o tema, com o propósito de identificar informações e subsídios para definição 

dos objetivos, determinação do problema e definição dos tópicos do 

referencial teórico. É considerada uma forma de pesquisa porque implica em 

leituras sobre o assunto, embora não seja o propósito fim da pesquisa. 

(MICHEL. 2009, p. 40). 

 

 A partir disso, para esta pesquisa, optou-se pela realização de uma pesquisa 

qualitativa que se utilizou da experimentação empírica para atingir seus objetivos. 

Segundo Creswell (2010, p. 211) “a pesquisa qualitativa é uma pesquisa interpretativa, 

com o investigador tipicamente envolvido em uma experiência sustentada e intensiva 

com os participantes”. Esta pesquisa é qualitativa e, tem como objetivo principal 

interpretar o fenômeno que observa, sendo que os objetivos foram a observação, a 

descrição, a compreensão e o significado. Além de ser uma pesquisa qualitativa, ela tem 

aspectos quantitativos devido aos objetivos de coleta de dados. Uma pesquisa 

quantitativa tem como características segundo Michel (2009, p.37) “Sua melhor 

aplicação é quando se pretende garantir a precisão dos resultados”. E ainda, “A resposta 

que busca na investigação deve ser obtida de forma numérica, exata”. O que fez com 

que esta pesquisa se definisse como qualitativa, além dos objetivos, foi pelo uso de 

entrevista com Jaciara Luz (responsável pela comunicação da Oi) e se fez quantitativa 

pelo uso de questionários que foram aplicados a 94 jovens do colégio Instituto São José. 

 Os alunos do ensino médio da escola Instituto São José foram escolhidos 

devidos às estreitas relações entre a pesquisadora deste trabalho e a instituição de 
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ensino. Visto que, não interferiria no alcance dos objetivos da pesquisa as situações de 

classe econômica, optou-se por escolher os jovens que mais facilmente poderiam 

responder ao questionário. 

 Nesta pesquisa foram utilizadas como técnicas de coleta de dados entrevista e 

questionários. A entrevista foi feita com a responsável pela comunicação da Oi no 

estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade de identificar o posicionamento da 

operadora, bem como a organização e orientação da comunicação feita para o público 

consumidor entre 14 e 18 anos. O questionário foi misto, com perguntas abertas e 

fechadas e, foi aplicado aos, que, como foi determinado nos objetivos, tem idade entre 

15 e 20 anos. Este público foi encontrado na escola Instituto São José, onde os 

questionários foram aplicados com 1 turma de cada série do ensino médio, totalizando 

94 alunos. Esta faixa etária foi escolhida em função dos serviços de portabilidade 

numérica e planos com internet e banda larga, oferecidos juntos pela operadora. Na 

conversa por telefone com Jaciara, ela comenta que este público, provavelmente é sim 

um grande número dos consumidores de internet e celular. Além disso, é importante 

analisar como é o relacionamento da operadora Oi com este público em Santa Maria. Os 

métodos serão para analisar o valor atribuído por este público para com a marca.  

 A entrevista foi elaborada com perguntas objetivas e tiveram a função de 

diagnosticar o posicionamento da operadora Oi, pois foi realizada com o responsável 

pela comunicação da operadora. Este método de análise “É considerada um instrumento 

de excelência da investigação do social, pois estabelece uma conversação face a face, de 

maneira metódica, proporcionando ao entrevistado, verbalmente, a informação 

necessária.” (MICHEL. 2009. p. 68). Já o uso de questionário “é considerado um 

instrumento de valor significativo de coleta de dados (...) mais utilizado para coletar 

quantitativos, informativos.” (MICHEL.2009, p. 72). 

 A operadora Oi foi o objeto de análise desta pesquisa e em função dos seus 

objetivos, a metodologia mais adequada é o estudo de caso. Michel (2009) define estudo 

de caso:  

o método de estudo de caso consiste na investigação de casos isolados ou de 

pequenos grupos, com o propósito básico de entender fatos, fenômenos 

sociais. Trata-se de uma técnica utilizada em pesquisa de campo que se 

caracteriza por ser o estudo de uma unidade, ou seja, de um grupo social, 

uma família, uma instituição, uma situação específica, uma empresa, um 

programa, um processo, uma situação de crise, entre outros, com o objetivo 

de comps em seus próprios termos, ou seja, no seu próprio contexto. 

  

 Assim, com esta metodologia buscou-se alcançar os objetivos determinados. 
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3.1 Definição do objeto de estudo – Operadora Oi 

 

 A operadora Oi é uma empresa brasileira que surgiu após a compra do controle 

da Brasil Telecom. O site da Oi descreve o perfil da empresa: 

Maior empresa brasileira de telecomunicações, a Oi é pioneira na prestação 

de serviços convergentes no país. Oferece transmissão de voz local e de 

longa distância, telefonia móvel, comunicação de dados, internet e 

entretenimento. Com a compra do controle da Brasil Telecom, em 2009 a Oi 

passou a atuar em todo o território nacional. Em março de 2010, a empresa 

possuía cerca de 62,2 milhões de clientes. Deste total, 21,1 milhões estavam 

em telefonia fixa, 36,6 milhões em telefonia móvel e 4,3 milhões em banda 

larga fixa e 283 mil em TV por assinatura. 

Pelo segundo ano consecutivo, a Oi integra o Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) da Bovespa refletindo o alto grau de comprometimento da 

companhia com a responsabilidade social e a adoção de práticas gerenciais 

sustentáveis.http://novaoi.oi.com.br/portal/site/NovaOi/menuitem.67f3a327b

124fd3e30197402f26d02a0/?vgnextoid=d8649c94240b2110VgnVCM10000

090cb200aRCRD ) 

  

 Segundo a pesquisa Top of Mind Internet, realizada pelo instituto DataFolha, em 

2010, a operadora Oi aparece no topo do ranking das operadoras de celular mais 

lembradas da internet, porém em empate com a operadora Vivo.  Segundo a pesquisa: 

 

As operadoras Oi e Vivo oscilam positivamente e seguem empatadas como 

as mais lembradas na categoria operadora de celular. A Oi oscilou de 25% 

para 27% enquanto Vivo passou de 23% para 24%, o empate se dá devido a 

margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou 

para menos. (DataFolha) 

  

 E ainda, na mesma pesquisa são apresentados dados referentes à sexo, idade, 

classe econômica, região e nível de escolaridade, assim: “Oi obtém seus melhores 

resultados entre os moradores de Salvador (57%), Belo Horizonte (41%), entre os que 

pertencem à classe C (35%), entre os que possuem nível médio de escolaridade (33%), 

entre os mais jovens (32%) e entre os que  ganham até cinco salários mínimos (31%).” 

 Em anexo à este trabalho, apresentam-se as tabelas com dados da pesquisa Top 

Of Mind Internet, onde são apresentados os dados referentes à operadora Oi. 

 

 

 

 

 

 

http://novaoi.oi.com.br/portal/site/NovaOi/menuitem.67f3a327b124fd3e30197402f26d02a0/?vgnextoid=d8649c94240b2110VgnVCM10000090cb200aRCRD
http://novaoi.oi.com.br/portal/site/NovaOi/menuitem.67f3a327b124fd3e30197402f26d02a0/?vgnextoid=d8649c94240b2110VgnVCM10000090cb200aRCRD
http://novaoi.oi.com.br/portal/site/NovaOi/menuitem.67f3a327b124fd3e30197402f26d02a0/?vgnextoid=d8649c94240b2110VgnVCM10000090cb200aRCRD
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7  DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

7.1 Entrevista 

 

 A entrevista com Jaciára Luz, responsável pelo departamento de Trade 

Marketing da Operadora Oi, foi através de email, quando no dia 21 de outubro de 2011 

foi enviado à ela o roteiro de perguntas. As respostas foram enviadas no dia 24 de 

outubro de 2011. Visto que as respostas não continham as informações aprofundadas 

como o necessário, foi realizado um contato por telefone, que possibilitou uma conversa 

informal, com troca de informações e um aperfeiçoamento das respostas. Porém, a 

continuação da entrevista por telefone não foi positiva em sua totalidade devido as 

alegações de que as informações eram confidenciais. 

 De acordo com a entrevista via email, realizada com Jaciára Luz, , foi possível 

compreender, a fim de analisar, informações sobre a empresa. Jaciára é formada em 

Publicidade e Propaganda, com especialização em Marketing e Gestão. Ela trabalha na 

Oi há 9 anos e, junto à ela estão, diariamente, mais 4 colaboradores. Uma das perguntas 

realizadas na entrevista foi sobre como era o dia a dia de trabalho, ela informou que é 

interface com agências e fornecedores, avaliação e desdobramento das demandas 

internas, rotas de mercado. Após saber como é o seu ambiente de trabalho, iniciaram-se 

as perguntas que tinham a função de solucionar o problema de pesquisa deste trabalho, 

respondendo e alcançando os objetivos propostos. 

 Ao ser indagada sobre quem realiza o planejamento estratégico da empresa, ela 

informou que “O planejamento estratégico das ações de trade é realizado pela equipe de 

trade juntamente com a área de vendas e inteligência de mercado. O planejamento 

estratégico das ofertas da Cia (refere-se à empresa Oi) é realizado pela área de 

planejamento e marketing.”. Assim, percebe-se que o planejamento estratégico é 

dividido em dois tipos: o planejamento estratégico das ações de trade e o planejamento 

estratégico das ofertas da operadora (Cia ela refere-se à operadora Oi). No entanto, ao 

ser perguntada sobre, através de quais estratégias é organizado o planejamento 

estratégico, não houve feedback, pois ela respondeu que é uma informação confidencial, 

que não ela não poderia falar sobre a organização do planejamento estratégico, visto que 

este trabalho será publicado. 

 Prosseguindo com o roteiro da entrevista, a próxima pergunta foi como são 

definidas as metas e os objetivos da operadora Oi, onde ela repetiu a resposta ao dizer 
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que era informação confidencial. Através da mesma justificativa da resposta anterior, de 

não dizer nem qual o caminho é pensado para chegar a tal formulação. Seguindo a 

entrevista via email, perguntou-se, através de qual posicionamento a Oi busca se 

posicionar no mercado, onde a resposta foi simples e direta “Somos a única operadora 

capaz de oferecer todos os serviços de Telecom”. Ela ainda explica esses serviços, 

dizendo que são todos os tipos de serviços que podem ser de uso de qualquer indivíduo 

mediante pagamento. Sobre a questão de posicionamento de uma marca, vale ressaltar o 

que já foi transcrito neste trabalho, onde Lupetti (2007, p. 72) diz que “posicionamento 

é aquilo que as pessoas retêm na mente a respeito de determinada empresa, produto ou 

pessoa. Em outras palavras, posiciona-se a marca na mente do cliente.”. Ao falarmos 

por telefone, foi solicitado para que ela explicasse o que são os serviços Telecom e, para 

isso, informou que estes serviços são serviços de telecomunicações. Sobre o que são 

estes serviços, ela ainda ressaltou que são destinados a todas as pessoas que se 

comunicam através de alguma tecnologia, seja ela celular, internet ou telefone fixo. 

 A próxima pergunta da entrevista foi, como é planejada a posição frente à 

concorrência, onde novamente ela contou ser uma informação confidencial, pois não era 

possível divulgar como a operadora se posiciona frente a concorrência porque, de certa 

forma, estaria revelando uma estratégia de marketing. No entanto, é possível inferir 

como a Oi se posiciona no mercado, através do posicionamento que foi respondido por 

Jaciára. A seguir, a pergunta da entrevista via email foi se, é realizada a comunicação 

integrada na Oi. Ela, brevemente, responde apenas com sim. Assim, pode-se concluir 

que a comunicação integrada realizada pela Oi está de acordo com o que diz Ogden e 

Crescitelli (p. 20, 2009) é “uma evolução, até certo ponto natural, do processo de 

comunicação de marketing, pois no contexto atual, para fazer uma comunicação eficaz, 

as empresas se utilizam de várias formas de comunicação simultaneamente”. A 

comunicação integrada realizada na Oi, conta com os mais diversos suportes e, é 

possível ver isso pelo fato dos serviços Telecom oferecidos pela empresa e citados por 

Jaciára. 

 Sobre se a Oi realiza pesquisas com os consumidores, ela disse que sim. Na 

sequência, ao ser indagada sobre que tipo de pesquisas são realizadas, a informação é de 

que são pesquisas qualitativas, quantitativas, entre outras. Nesta questão não houve 

limitação, nenhuma justificativa para tal. No entanto é possível analisar algumas 

pesquisas sobre a operadora Oi (constam em anexo neste trabalho). Prosseguindo, a 

pergunta foi com quais institutos são realizadas tais pesquisas e, a resposta obtida foi 
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que são inúmeros. Para tal, não é possível obter análise, pois Jaciára se absteve de entrar 

neste detalhe de quais institutos eles procuram para realizar pesquisas.  

 Como objetivo desta pesquisa é identificar o posicionamento da operadora Oi e 

também a imagem de marca atribuída por uma porção de público, torna-se importante 

para fins de análise saber como a própria operadora se enxerga no mercado. Por isso, 

uma das perguntas da entrevista via email com Jaciára Luz foi, como a Oi se vê no 

mercado? A resposta foi “Somos a única operadora capaz de oferecer todos os serviços 

de Telecom e com as melhores ofertas de planos”. E ainda, para complementar a 

pergunta anterior, perguntou-se, como a Oi enxerga sua imagem de marca? – Ela 

definiu que “como uma marca simples, que fala ao consumidor o que ele espera de uma 

operadora; todos os serviços numa mesma empresa, com qualidade e com o melhor 

custo do mercado.”. De acordo com o referencial teórico deste trabalho, pode-se 

analisar como a informação sobre posicionamento, fornecida por Jaciára, a operadora Oi 

se coloca no mercado através de um posicionamento por atributos. Para isso, no quadro 

1, situado no referencial desta pesquisa, vê-se uma relação de tipos de posicionamento 

baseadas em Lupetti (2007), dizendo que: 

“Posicionamento por atributos: O atributo precisa ser consistente para que os 

concorrentes não possam adotá-lo, porque caso aconteça, toda a estratégia de 

marketing poderá não ter mais função. Este posicionamento pode ser adotado 

para outros públicos, como, por exemplo, intermediários, influenciadores, 

consumidores empresariais, entre outros.” 

 

 Assim, ao analisar como a Oi se posiciona no mercado e como Corrêa (p. 243, 

2006) afirma que “definir o posicionamento é tarefa complexa, que exige muito treino e 

profunda análise das campanhas da concorrência e dos valores do consumidor.” E, ainda 

argumenta que Corrêa (p. 243, 2006) salienta o princípio da segmentação “que 

pressupõe a identificação das características de cada grupo para que todos os 

componentes do processo de marketing estejam sintonizados com essas expectativas.”. 

No entanto, a partir das afirmações dos autores e das informações fornecidas por 

Jaciára, pode-se analisar que o posicionamento da operadora Oi apresentado neste 

trabalho está amplo e sem foco em um público-alvo. 

 Com o propósito de unir os dados da entrevista com os dados do questionário, 

foi perguntado também à Jaciára sobre, que valores de marca que a Oi busca ser 

destaque para seus consumidores, assim ela disse que “melhor oferta de produtos com a 

melhor qualidade”. Relacionando a resposta com o que disse Pinho (1996, p. 47) sobre 

valor de marca é “um conjunto organizado de atributos, valores, sentimentos e 
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percepções que são conectados à marca, revestindo-a de um sentido de valor que 

ultrapassa o custo percebido dos benefícios funcionais do produto”. Por isso, com o que 

ela formula e o que diz Pinho (1996), o valor de marca do ponto de vista da operadora 

Oi, condiz com a opinião do autor em questão de teoria, logo a visão da Oi sobre sua 

marca estaria de acordo com o autor citado. Sobre os consumidores da Oi, perguntou-se, 

- Qual o perfil de usuário da Oi? – “Clientes de telecom”. Como foi dito anteriormente, 

ela explicou por telefone que estes clientes são todos os que precisam e/ou utilizam 

alguma tecnologia para se comunicar e, que por isso, não era possível delimitar quem 

são os consumidores da Oi. Isto deve-se ao fato do tipo de serviço que a Oi realiza, onde 

é capaz de atender uma demanda em celulares, telefone fixo, internet, entre outros, 

salientou Jaciára Luz. No entanto, Kotler (2007) diz que “toda estratégia de marketing é 

construída de acordo com o trinômio SMP – segmentação, mercado-alvo e 

posicionamento.”. Por isso, percebe-se que a delimitação de público-alvo da Oi ao estar 

de maneira ampla pode prejudicar na excelência da execução das estratégias de 

marketing. 

 Como foi delimitado através de pesquisas que para este trabalho seria com 

jovens entre 14 e 18 anos, eu perguntou-se a ela: Há algum tipo de comunicação 

específica para o público mais jovem? Brevemente ela respondeu que não. E ainda ao 

ser perguntado, e para o público entre 14 e 18 anos? Mesmo assim, a resposta também 

foi não. Por telefone, para compreender melhor como a Oi é tão lembrada pelos jovens 

mesmo ela não fazendo uma comunicação específica para eles. Para isso ela disse que o 

índice das pesquisas com os jovens, deve-se a comunicação da Oi que é em uma 

linguagem jovial. E, também, pelo histórico da operadora que começou através de uma 

fusão entre empresas, que entrou no mercado com um nome muito simples, apenas Oi, 

enquanto as concorrentes usavam nomes duplos e extensos. Jaciára, ainda salienta que 

essa questão de ter um nome de fácil reconhecimento e assimilação por parte do 

mercado é uma característica apropriada para que seja formulada a lembrança de marca 

e, posteriormente, a fidelização de clientes. 

 A partir da entrevista via email e da conversa por telefone com Jaciára Luz, 

responsável pela comunicação da operadora Oi, no estado do Rio Grande do Sul, foi 

possível atingir os objetivos deste trabalho. Onde, as informações para identificar o 

posicionamento da Oi e saber sobre a existência de uma comunicação dirigida ao 

público de 14 a 18 anos foram possíveis de serem encontradas com essa metodologia. 
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Os outros objetivos descritos neste trabalho foram atingidos através da análise dos 

questionários. 
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7.2 Questionário 

 

 No dia 31 de outubro de 2011, foram aplicados a totalidade de 94 questionários, 

na escola Instituto São José, em turmas que se enquadravam em alunos com idade entre 

14 e 18 anos. Por isso, utilizou-se de 1 turma de cada série do ensino médio para que 

respondessem as questões que buscaram atender aos objetivos propostos inicialmente. 

Com isso, foram criados gráficos para ilustrar as informações obtidas nesta pesquisa. 

  A primeira pergunta do questionário era pra identificar a idade de quem iria 

responder às perguntas. Dos 94 alunos, a maioria tinha 17 anos de idade, tal maioria 

compreende a 25 alunos. O restante são 14 alunos com 14 anos, 24 alunos com 15 anos, 

20 alunos com 16 anos e 11 alunos com 18 anos.  

 

Figura 1 

 

 Estes dados da figura 1, entram em acordo com as pesquisas Top Of Mind do 

Instituto Data Folha, que se encontram em anexo a esta pesquisa. Essa primeira 

pergunta foi feita para saber sobre a maioria que iria responder ao questionário, bem 

como, compreender se há diferença entre as percepções devido a idade. Corrêa (p. 243, 

2006) salienta o princípio da segmentação “que pressupõe a identificação das 

características de cada grupo para que todos os componentes do processo de marketing 

estejam sintonizados com essas expectativas.” Este princípio citado por Corrêa (2006) 

tem o objetivo de delinear o perfil dos consumidores em termos de idade. Em seguida, a 

segunda pergunta, por mais óbvia que fosse, era preciso constar no questionário para 

que fosse comprovado que, dos 94 alunos todos possuem um celular. 

 A obviedade desta pergunta, segundo a figura 2 é, porque atualmente o celular se 

tornou um acessório diário das pessoas e, com jovens desta idade não seria diferente. 

Ao decorrer do questionamento, foi perguntado sobre qual operadora de celular o jovem 

possuía. De acordo com as alternativas propostas foi possível constatar que dos 94 
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alunos, a maioria de 31 alunos possuía celular da operadora Claro. Posteriormente, 30 

alunos com celular da Vivo, 7 alunos com celular da Oi e 3 alunos com celular da Tim. 

No entanto, há quem tinha celular de duas operadoras, essa parcela representa 23 alunos 

do total.  

  

        Figura 2      Figura 3 

 

 Na análise dos resultados, não foi tabulado na figura 3, de quais operadoras os 

alunos tinham mais de um celular, por isso, presume-se que há possibilidade de neste 

dado ter mais pessoas possuindo um celular da operadora Oi. Tal suposição é com o 

intuito de comprovar que a Oi está presente na preferência de celulares entre os jovens. 

 As perguntas do questionário eram interligadas, onde a próxima pergunta 

dependia da anterior. Por isso, foi perguntado se o indivíduo utiliza algum serviço da Oi 

e, as alternativas eram apenas sim ou não. Em números, obteve-se o total de 40 pessoas 

que utilizam algum serviço da Oi e, 54 que não utilizam nenhum serviço da Oi. O fato 

dos alunos responderem sobre a utilização de algum serviço da Oi e, ainda dizer que 

serviço é este, podem conter equívocos, porque provavelmente na idade em que estão 

quem decide pela escolha de algum serviços são os pais ou responsáveis. Porém, não se 

pode inibir a participação dos adolescentes na decisão da escolha. Na sequência, a 

pergunta era de acordo com a resposta anterior, que se tivesse sido respondido que sim 

era possível responder esta questão que perguntava, quais destes serviços da Oi você 

utiliza? Dentre as alternativas a serem marcadas, o resultado foi: nenhum dos alunos 

marcou utilizar o serviço de Oi Conta Total, 02 utilizam Oi Móvel, 11 utilizam Oi Fixo, 

8 utilizam Oi Banda Larga, 3 utilizam Oi Tv e 5 utilizam Oi Internet.  
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  Figura 4      Figura 5 

  

 No entanto, havia quem utiliza mais de um serviço da Oi, que totalizaram 16. O 

fato de o item Oi Conta Total não ter sido marcado em nenhum dos questionários pode 

estar associado com a falta de conhecimento dos jovens sobre qual plano da Oi é usado 

por sua família em casa, bem como pode ter sido marcado mais de um serviço sem ser 

notado que isso faz parte do plano Oi Conta Total, bem como foi dito anteriormente. 

 Em seguida, a pergunta foi na tentativa de compreender o que motiva uma 

pessoa a escolher a Oi como uma prestadora de serviços. A pergunta era: O que lhe fez 

optar pela operadora Oi? Foram disponibilizadas 8 alternativas e, nesta escolha, chegou 

a soma de: 11 pessoas marcaram a alternativa família e outras 11 escolheram a opção de 

planos, 2 marcaram a opção amigos, 6 alunos escolheram a opção sinal, 5 marcaram 

promoções, 3 marcaram preços, 1 marcou portabilidade e 1 escolheu a opção de 

atendimento ao cliente. No entanto, 07 pessoas, marcaram mais de uma opção, o que 

significa que optaram pela Oi por mais de um motivo.  
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Figura 6 

 

 A escolha por uma operadora de celular, ou até mesmo para outros serviços 

Telecom é fundamentada tanto por uma escolha pessoal, na qual há interferência da 

família e/ou amigos e, também, pode ser baseada na escolha de uma marca através do 

que se pensa dela. Por isso, Randazzo (p.24, 1997) afirma que “Marca é mais do que um 

produto; é ao mesmo tempo uma entidade física e perceptual”. E, ainda, Shimp (p.368, 

2001) ratifica que uma escolha pode estar baseada na consciência de marca que “é 

quando uma marca vem à mente quando os consumidores pensam a respeito de uma 

categoria de produtos e a facilidade com a qual o nome é lembrado.”. 

 As últimas três perguntas questionários eram mais específicas para obter 

informações sobre a imagem de marca da Oi e se esta estaria associada à propaganda. A 

sétima pergunta era: Você se lembra de alguma propaganda da operadora Oi? – As 

alternativas eram apenas sim ou não, onde 54 marcaram sim e 40 não. Esta relação de 

40 e 54 já foi apresentada, porém os valores se inverteram, pois anteriormente apenas 40 
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utilizam serviço Oi, enquanto agora apenas outros 40 não lembram de nenhuma 

propaganda da operadora.  

  

  Figura 7      Figura 8 

 

 Contudo, este dado da figura 7 e da figura 8, comprova que a propaganda da Oi 

está na lembrança da maioria dos alunos que responderam ao questionário, que se for 

levado em consideração o tamanho da amostra utilizada nesta pesquisa, pode-se referir 

que o maior número de pessoas lembram-se de alguma propaganda da oi, ou pelo menos 

de uma característica. Por mais que não sejam lembradas do início ao fim de uma 

propaganda, há indícios que levam o público a lembrar-se da Oi. Por isso, a oitava 

questão foi uma pergunta aberta e, o objetivo era que o aluno escrevesse qual 

propaganda da Oi ele se lembrava. Assim, dentre as mais variadas 54 respostas, a que 

mais apareceu foi que lembravam o final das propagandas onde uma criança diz „oi‟. 

Esta característica que foi lembrada pelos jovens, deve-se ao fato de em todas as 

propagandas audiovisuais da operadora Oi, aparecer uma criança dizendo „oi‟. Outra 

propaganda lembrada foi a que tinha como foco principal uma música e, o tema era 

sobre o desbloqueia de celulares, o refrão da música era “quem ama bloqueia”. O fato 

de haver maior número de alunos que se lembravam de alguma propaganda da Oi, ou 

até mesmo de uma característica relativa, já faz com que a imagem de marca da 

operadora seja formulada através destas associações com a marca. O valor de marca é a 

característica que foi genuinamente avaliada na 9° questão. 
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 A última questão do questionário era sobre os valores que o indivíduo associa 

com a Oi, para isso havia uma lista de oito alternativas para serem marcadas. O 

resultado numérico desta pergunta foi: 14 alunos associam a Oi com qualidade, 4 

associam com confiança, 16 com liberdade, 14 com economia, 5 com simplicidade, 4 

com praticidade e 1 com agilidade. A opção de segurança não foi marcada por nenhum 

dos alunos, no entanto, 26 marcaram mais de uma opção de valor e 10 não marcaram 

nada (ver figura 8). O que cada pessoa associa com uma marca está fortemente ligado 

com o que ela espera da marca, assim como dito por Pinho (p. 21, 1996) “marca é um 

elemento preponderante na conformação do produto ou serviço ao consumidor”. E, 

ainda Lupetti (2007, p. 72) diz que “posicionamento é aquilo que as pessoas retêm na 

mente a respeito de determinada empresa, produto ou pessoa. Em outras palavras, 

posiciona-se a marca na mente do cliente.”. Com isso, percebe-se que o valor que é 

associado com a marca deve estar de acordo com o posicionamento. Assim, conclui-se 

que como disse Jaciára Luz “Somos a única operadora capaz de oferecer todos os 

serviços de Telecom e com as melhores ofertas de planos” E, já que a maioria das 

respostas sobre os valores associados com o público determinado e a marca Oi, foi com 

a maioria para liberdade e qualidade, isso difere da resposta de Jaciára. 

 O objetivo geral deste trabalho é analisar a relação existente entre o 

posicionamento da operadora Oi e a imagem de marca atribuída pelo público 

consumidor entre 14 e 18 anos, residentes em Santa Maria e, com as metodologias e 

coleta de dados que foram utilizadas foi possível alcançar tais fins. Visto que, foi 

descrito que o posicionamento da operadora Oi é “Somos a única operadora capaz de 

oferecer todos os serviços de Telecom e com as melhores ofertas de planos”. No 

entanto, de acordo com os dados do questionário, o público analisado entre 14 e 18 anos 

associa a Oi com liberdade e qualidade. Esta diferença entre o que se pensa estar sendo 

comunicado e o que o público-alvo está assimilando, pode ocasionar até mesmo um 

descontentamento nos clientes, pois eles buscam um diferencial que não é o que a 

operadora tem a oferecer. Conforme dito “A publicidade obtém ou não êxito segundo 

comunique bem ou mal as informações e atitudes desejadas ao público adequado, no 

momento apropriado e a um custo exato.” (SANT‟ANNA, JUNIOR, GARCIA. 2009, p. 

116). Assim, confirma a constatação de que é fundamental comunicar uma mensagem 

única, onde não haja diferença ente o comunicado e a mensagem recebida pelo público. 

 

 



43 
 

8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Analisando o ponto de vista da operadora Oi sobre como eles se posicionam e se 

vêem no mercado, juntamente com a visão de uma parcela de público-alvo, no caso, 

jovens entre 14 e 18 anos, foi possível identificar qual o posicionamento da operadora 

Oi. O posicionamento é “A única operadora capaz de oferecer todos os serviços de 

Telecom.”.  

 Para descrever como é organizada e orientada a comunicação da Oi para o 

público pré determinado, entre 14 e 18 anos, concluiu-se através da entrevista via email 

e via telefone, que não há propagandas ou até mesmo um marketing dirigido à este 

público. O que existe é uma comunicação baseada em uma linguagem jovial que, de 

certa forma, é capaz de abranger os mais diversos públicos, pois também é usado um 

tom descontraído nas campanhas. A imagem de marca que a Oi tem do seu próprio 

serviço é diferente da imagem de marca que os 94 alunos do Instituto São José tem da 

operadora. A Oi se vê como sendo a melhor em ofertas e planos, segundo Jaciára Luz 

“Somos a única operadora capaz de oferecer todos os serviços de Telecom e com as 

melhores ofertas de planos”. Já, os jovens que responderam ao questionário vêem a Oi 

como sendo a melhor nos quesitos qualidade e liberdade. De certa forma é positivo que 

o público associe qualidade com a operadora, pois isto está associado a diversos 

serviços prestados pela Oi. Porém, a Oi não visa ser lembrada pelo valor de liberdade e 

o público entre 14 e 18 anos a enxerga assim. Este valor está associado à operadora 

devido a propaganda que mais foi lembrada no questionário “quem ama bloqueia”. 

 Outro dado que contribui para a conclusão desta análise é o fato de os jovens que 

responderam ao questionário terem mais celulares da operadora Claro e, no entanto, se 

identificarem com Oi, utilizarem-se de alguns serviços e ainda lembrar de alguma 

propaganda da Oi.  

 Os atributos relacionados no questionário estavam de acordo com o que foi 

conversado com Jaciára por telefone e com as informações no site. E, como um dos 

objetivos deste trabalho era identificar quais qualidades o público entre 14 e 18 anos 

relaciona à Oi, foi possível alcançá-lo. Foi possível analisar também, através da 

tabulação dos dados, o que motivou os jovens que responderam ao questionário a 

escolher pela Oi. Já foi possível perceber que o que mais motivou foram dois itens: 

família e planos. Com isso, também é possível concluir que este dado está plenamente 

associado com a imagem de marca que a operadora Oi tem de seus serviços. A partir do 
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momento em que a Oi busca ser reconhecida pelas ofertas e planos e, a motivação de 

escolha deve-se, principalmente a família e facilidade de planos, fecha-se um ciclo de 

comunicação positiva. 

 O serviço que apareceu em evidência de utilização por parte do público 

analisado, foi o de Oi Fixo e, posteriormente o serviço de Oi Banda Larga, sem contar 

aqueles que utilizam mais de um serviço. Isso significa que enquanto a Oi busca se 

posicionar com o melhor serviço Telecom, ela está posicionada positivamente, pois o 

público está usando, na maioria, mais de um serviço da operadora Oi. 

 Para finalizar, constatou-se que como a Oi busca se posicionar no mercado e vê 

seu valor de marca perante o público-alvo e concorrência é a mesma forma como o 

público vê e associa a operadora Oi. Assim é possível concluir que a Oi está 

comunicando uma mensagem sólida, que o público que aqui foi analisado, mesmo não 

tendo uma comunicação específica para eles, consegue associar os valores planejados 

pela empresa para atingir suas metas de marketing. 

 Assim como é apresentado neste trabalho, no referencial teórico,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AAKER, David. Marcas: Brand Equity gerenciando o valor de marcas. 6 ed. São 

Paulo: Elsevier, 1998 

CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa – Métodos qualitativo, quantitativo e 

misto. Porto Alegre: Artmed,2010. 

CZINKOTA, Michel R. [et. al]. Marketing: as melhores práticas. Trad. Carlos 

Alberto Silveira Netto Soares e Nivaldo Montingelli Jr. Porto Alegre. Bookman, 2001. 

DUALIBI, Roberto. SIMONSEN, Harry. Criatividade e Marketing. São Paulo: 

Makron Books, 2000. 

GOMES, Neusa Demartini. Publicidade Comunicação Persuasiva.  

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de marketing para micro e pequeas empresas. 

5 ed. 2007. 

LOPES, Maria Immacolata Vassalo. Pesquisa em Comunicação. São Paulo: Loyola, 

2001. 

LUPETTI, Marcélia. Gestão Estratégica da Comunicação Mercadológica. São Paulo: 

Thomson Learning, 2007 

MARTINS, Zeca. Propaganda é isso ai. 4 ed. 2009 

MICHEL, Maria Helena.  Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. 2 

ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

OGDEN, James. CRESCITELLI, Edson. Comunicação integrada de marketing: 

conceitos, técnicas e práticas. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

PEREZ, Clotilde. BARBOSA, Ivan Santo (orgs.). Hiper Publicidade: fundamentos e 

interfaces. São Paulo. Thonson Learning, 2007. Vol. 1. 

PINHO, José Benedito. O poder das marcas. 3 ed. São Paulo: Summus, 1996. 

RANDAZZO, Sal. A criação de mitos na publicidade – Como publicitários usam o 

poder do mito e do simbolismo para criar marcas de sucesso. Rio de Janeiro: Racco, 

1997 

SANT‟ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2002. 

SANT‟ANNA, Armando. JÚNIOR, Ismael Rocha. GARCIA, Luis Fernado Dabul. 

Propaganda: teoria, técnica e prática. 8 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 



46 
 

VIEIRA, Stalimir. Raciocínio criativo na publicidade. São Paulo: Edições Loyola, 

2004 

Site UOL sobre Recall de marcas. Disponível em 

<http://www2.uol.com.br/JC/sites/recallmarcas2008/telecomunicacoes.html> Acessado 

em março de 2011. 

Site Ig sobre anunciantes dos ano, Prêmio Colunistas. Disponível em 

<http://colunistas.ig.com.br/consumoepropaganda/2011/01/31/oi-e-anunciante-do-ano-

do-premio-colunistas/> Acessado em: março de 2011. 

Site da Operadora Oi. Disponível em 

<http://novaoi.oi.com.br/portal/site/NovaOi/menuitem.67f3a327b124fd3e30197402f26d

02a0/?vgnextoid=d8649c94240b2110VgnVCM10000090cb200aRCRD> Acessado em: 

março/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.uol.com.br/JC/sites/recallmarcas2008/telecomunicacoes.html
http://colunistas.ig.com.br/consumoepropaganda/2011/01/31/oi-e-anunciante-do-ano-do-premio-colunistas/
http://colunistas.ig.com.br/consumoepropaganda/2011/01/31/oi-e-anunciante-do-ano-do-premio-colunistas/
http://novaoi.oi.com.br/portal/site/NovaOi/menuitem.67f3a327b124fd3e30197402f26d02a0/?vgnextoid=d8649c94240b2110VgnVCM10000090cb200aRCRD
http://novaoi.oi.com.br/portal/site/NovaOi/menuitem.67f3a327b124fd3e30197402f26d02a0/?vgnextoid=d8649c94240b2110VgnVCM10000090cb200aRCRD


47 
 

ANEXO 1 – Tabelas da pesquisa Top of Mind – Internet/2010 – Instituto Data Folha 
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Apêndice 1 

Roteiro da entrevista 

- Qual sua formação? 

- Há quanto tempo trabalha na Oi? 

- Como é o dia a dia de trabalho? 

- Quantos funcionários trabalham com você? 

- Quem realiza o planejamento estratégico? 

- Através de quais estratégias é organizado o planejamento estratégico? 

- Como são definidas as metas e os objetivos da operadora Oi? 

- Com qual posicionamento a Oi busca se posicionar no mercado? 

- Como é planejada a posição frente à concorrência? 

- É realizada a comunicação integrada na Oi? 

- A Oi faz pesquisa com os consumidores? Que tipo de pesquisas? Com que institutos 

são realizadas estas pesquisas? 

- Como a Oi se vê no mercado? Como a Oi enxerga sua imagem de marca? 

- Que valores a Oi busca ser destaque para seus consumidores? 

- Qual o perfil de usuário da Oi? 

- Há algum tipo de comunicação específica para o público mais jovem? E para o público 

entre 14 e 18 anos? 
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Apêndice 2 

Roteiro do questionário 

1. Qual sua idade? 

(  ) 14 anos     (  )15 anos     (  )16 anos     (  )17 anos    (  )18 anos 

2. Você tem celular? 

(  ) Sim       (  ) Não 

3. Se sim, qual operadora de celular você tem? 

(  ) Oi     (  ) Vivo     (  ) Claro      (  )Tim     (  ) Outra 

                                                                       (  ) Qual? _____________________ 

4. Você utiliza algum serviço da Oi? 

(  ) Sim     (  ) Não 

5. Se sim, qual (is) destes serviços você utiliza? 

(  ) Oi Conta Total                (  )  Oi Banda Larga 

(  ) Oi Móvel                         (  ) Tv 

(  )  Oi Fixo                           (  ) Oi Internet 

6. O que lhe fez optar pela operadora Oi? 

(  ) Família                             (  ) Promoções 

(  ) Amigos                            (  ) Preços 

(  ) Planos                              (  ) Portabilidade 

(  ) Sinal                                 (  ) Atendimento ao Cliente 

7. Você se lembra de alguma propaganda da operadora Oi? 

(  ) Sim       (  ) Não 

8. Se sim, qual propaganda da Oi você se lembra? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Qual (is) destes valores você associa com a Oi? 

(  ) Qualidade                            (  ) Segurança 

(  ) Confiança                            (  ) Simplicidade 

(  ) Liberdade                            (  ) Praticidade 

(  ) Economia                            (  ) Agilidade 

 

 

Obrigada. 


