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“O posicionamento não é o que você faz com o produto, mas o que você faz com a mente 

do cliente.” 

(Al Ries e Jack Trout) 

 

- Não há nada que nos faça parar agora 

(Feel so close – Calvin Harris) 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa o posicionamento utilizado na campanha de lançamento no novo 

Ford Fusion no Brasil, relacionando com o comportamento de compra dos consumidores do 

modelo em Santa Maria - RS, com o intuito de relacionar ambos os conceitos e averiguar as 

influências e motivações que resultaram na compra propriamente dita. Para tanto foram 

abordados aspectos referentes à história de vida dos consumidores, influências pessoais e 

sociais e das táticas de marketing empregadas e o processo de decisão de compra. Buscou-se, 

portanto, identificar qual o papel do posicionamento utilizado na decisão de compra e de que 

forma os outros fatores influenciaram nesta decisão, bem como perceber a eficácia ou não do 

posicionamento criado. Esta pesquisa possui abordagem metodológica baseada em pesquisa 

bibliográfica, técnica de entrevista e análise de conteúdo. Isso possibilitou a criação de 

categorias de análise – vivências, motivações, influências e status – pertinentes aos 

questionamentos que nortearam a concepção desta pesquisa. Dando início a uma análise, 

aprofundada acerca do posicionamento e o Comportamento de compra dos consumidores do 

novo Ford Fusion. 

 

 

Palavras-Chave: Ford, Fusion, Marketing, Posicionamento, Comportamento, Consumidor, 

Decisão, Compra. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the positioning used in the campaign to launch the new Ford 

Fusion in Brazil, relating to the buying behavior of consumers of the model in Santa Maria, in 

order to relate both concepts and to investigate the influences and motivations that resulted in 

the purchase itself. Therefore, we addressed issues related to the history of life for consumers, 

personal influences and social influences of the marketing tactics employed and the process of 

buying decision. He sought, therefore, identify the role of positioning used in purchasing 

decisions and how other factors influenced this decision and realize the effectiveness or 

otherwise of the position created. This research has methodological approach based on a 

literature review, interview technique and content analysis. This enabled the creation of 

categories of analysis relevant to the questions that guided the design of this research. 

Initiating a review, depth, about the placement and buying behavior of consumers of the new 

Ford Fusion. 

 

Keywords: Ford, Fusion, Marketing, Positioning, Behavior, Consumer, Decision, Purchase. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir do século XX, conforme salienta Kotler (2007), o consumidor se tornou cada 

vez mais singular e interessado no produto que procura. Este produto, por sua vez, precisa 

destacar-se dos concorrentes no mesmo segmento. Logo, é possível notar que os 

consumidores passam por processos de estetização, ou seja, tornam-se únicos e passam a 

exigir produtos diferenciados. 

Para sobreviver a um mercado de consumidores cada vez mais exigente, as empresas 

precisam trabalhar sua imagem de marcas, comunicando seus atributos com o intuito de se 

manterem presentes na mente dos consumidores. Ao transmitir a informação para seus 

clientes potenciais, as marcas utilizam a comunicação, para tentar modificar as atitudes dos 

consumidores induzindo o consumo de determinada marca ou produto.  

Diante disso, as marcas procuram se fixar na lembrança dos consumidores como 

opções únicas para o consumo a qual de destinam. Essa estratégia de diferenciação, chamada 

de posicionamento, consiste na criação de uma imagem positiva e única para a marca 

anunciante. O que se pretende é fazer com que o cliente associe a marca a uma imagem que o 

faça lembrar imediatamente do anunciante. O posicionamento então é responsável pela 

construção da imagem de marca, uma vez que descreve o principal diferencial de cada marca 

para os consumidores. 

Os processos de significação e construção de imagem de marca são temas que buscam 

conhecer a trajetória da marca, desde sua criação. O valor atribuído à marca por meio do 

planejamento, que leva à construção de um conceito de comunicação aliado as táticas de 

marketing, é responsável pela imagem que cada uma delas transmite. Para Pinheiro e Gullo 

(2011), o marketing ensina técnicas administrativas que facilitam a troca de valores entre 

comprador e vendedor, isso junto com a ideologia da empresa anunciada, produzem a imagem 

da marca. 

Diante dos conceitos apresentados acima, e os demais que fazem parte do referencial 

teórico, esta pesquisa tem o intuito de analisar o comportamento do consumidor e o processo 

de decisão de compra dos proprietários do novo Ford Fusion, adquiridos na Concessionária 

Ford em Santa Maria, Superauto Comércio de Veículos Ltda, relacionando com o 

posicionamento utilizado na campanha de lançamento: “O carro da melhor fase da sua vida”. 

Com base no posicionamento apresentado pela agência J. Walter Tompson Publicidade Ltda., 

neste trabalho, chamada de JWT apenas, de São Paulo, através contato por e-mail, chegou-se 
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ao questionamento central desta pesquisa, que consiste em analisar de que forma a campanha 

de divulgação do novo Ford Fusion no Brasil estabelece uma relação do seu posicionamento 

com a decisão de compra dos consumidores em Santa Maria?  

Com base na pergunta apresentada acima, originaram-se objetivos específicos para 

esta pesquisa, que fori relacionar o posicionamento utilizado na campanha de lançamento do 

novo Ford Fusion com a decisão de compra dos consumidores do produto em Santa Maria e 

identificar fatores dessa decisão que caracterizam uma compra movida pelos conceitos de 

luxo. Com a finalidade de averiguar a busca pela construção de uma autoimagem social a 

partir da aquisição do automóvel. E finalmente verificar o brand equity alcançado pela 

campanha de lançamento do novo Ford Fusion, a partir dos questionamentos feitos aos 

consumidores do automóvel e conhecer os valores que foram atribuídos à marca por meio da 

campanha de divulgação. 

Para encontrar as respostas dos objetivos criados para nortear esta pesquisa, reuniram-

se informações teóricas de diversos autores em um referencial que possibilitou a análise dos 

dados coletados, gerando conclusões acerca do problema de pesquisa. Este referencial conta 

com conceitos de marketing, seus fundamentos, estratégias, táticas, e aplicações, mais 

precisamente no elemento “P” de promoção do mix de marketing (produto, preço, praça e 

promoção). 

O referencial, ainda perpassa pelos conceitos de branding e brand equity, com o 

intuito de ampliar os conhecimentos acerca do assunto, tornando possível uma análise sobre o 

valor de marca alcançado a partir da campanha escolhida como objeto desta pesquisa. Além 

disso, entender mais especificamente a valoração de uma marca a partir de seus esforços de 

marketing.  

Além disso, nesta pesquisa foi abordado o posicionamento que a Ford utilizou para o 

lançamento do Novo Ford Fusion no Brasil, e a influência deste, sobre o consumidor e sua 

decisão de compra. Entendendo que o posicionamento é uma das táticas empregadas pelo 

marketing para criar determinados valores para a marca, possibilitando a diferenciação dos 

produtos no mercado. Portanto, o referencial apresenta estudos sobre o comportamento do 

consumidor, que é especialmente interessante àqueles que buscam influenciar ou muda-los, 

pincipalmente, aos interessados em marketing.  

Para essa análise, foi utilizado como objeto de estudo, o comercial denominado “5 

anos”, por questionar as aspirações de ascensão dos consumidores para o período da 

campanha com o intuito de retirar informações que externem o posicionamento utilizado. 
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Ao escolher o comercial produzido pela agência JWT e veiculado em âmbito nacional, 

focando nos consumidores do automóvel em Santa Maria, essa pesquisa auxilia no 

entendimento do consumidor local, possibilitando uma análise dos hábitos de consumo dos 

consumidores de Santa Maria, levantando indícios de seus interesses e os valores que julgam 

interessantes no momento da decisão de compra. Para o mercado publicitário, este trabalho é 

relevante, pois levanta questões acerca da importância de se pensar em um posicionamento 

coerente e consistente que apresente os interesses da empresa e faça com que a marca torne-se 

lembrada na mente do consumidor. 
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1 MARKETING 

 

As modificações econômicas durante os séculos XVIII e XIX transformaram, por 

exemplo, a Inglaterra de um país agrícola em um país industrial, com elevados números de 

produção de bens manufaturados e com foco no comércio exterior. Essas mudanças fazem 

parte da “Revolução Industrial em que as sociedades passaram por uma forte industrialização 

e ouve um impulso a implantação do mercado capitalista” (REIS E MANDETTA, 2003, 

p.14). 

A partir dessa Revolução, o comércio ganhou forças para se difundir entre os países, 

tendo em vista que o progresso técnico trazido pelas máquinas, principalmente de fiação e 

tecelagem contribuíram para o barateamento dos custos de produção desses artigos, e com 

isso intensificando o mercado que estava se instaurando na época. Dessa forma, a 

reformulação que a sociedade passou com o desenvolvimento dos transportes e estradas de 

ferro da época, possibilitou que a produção de um determinado lugar fosse comercializada em 

localidades mais distantes, aumentando a concorrência entre produtos e com isso 

desenvolvendo o comércio. Com isso, o marketing surge galgado na necessidade de os 

produtos se fazerem conhecidos pelos consumidores, afirmam Reis e Mandetta (2003). Mas, 

atualmente, ainda há uma dificuldade das pessoas definirem a real conceito de marketing, para 

algumas é a própria propaganda, para outras é a arte de vender bem e assim 

consecutivamente, mas o que precisamos ter em mente é que o marketing é tudo isso e muito 

mais (COBRA,2003).  

Já para Sant’Anna (2002), o marketing envolve todas as atividades comerciais que tem 

relação com as movimentações de mercadorias e serviços desde a sua produção até o 

consumo final. O autor ainda afirma que o marketing está relacionado diretamente com o 

conhecimento do mercado consumidor em todas as suas instâncias, saber o que o consumidor 

deseja ou necessita consumir, implica em estudar como criar uma necessidade, distribuí-la 

entre os consumidores e ao mesmo tempo informar que determinado produto está pronto para 

suprir essas necessidades criadas. 

Segundo Limeira (2003), Marketing é a função empresarial que visa criar 

constantemente valor para o cliente e gerar vantagem competitiva duradoura para a empresa 

anunciante, através das variáveis controláveis de marketing: produto, preço, praça e 

promoção. A autora ainda afirma que essa função tem a finalidade de coletar informações 

sobre as expectativas e o comportamento do mercado a fim de elaborar um plano de ações 
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orientado para esse mesmo mercado, implicando, às vezes em mudanças nos processos 

organizacionais das empresas. 

Já para Kotler (2005), a definição de marketing pode ser subdividida em social e 

gerencial. Em que, a definição social consiste em um processo, que os indivíduos e grupos 

alcançam o que necessitam e desejam com a criação de uma oferta e a possibilidade de 

negociação entre os produtos e serviços disponíveis. Na definição gerencial, os processos de 

marketing geralmente são descritos como a “arte de vender produtos”. Porém para Drucker 

apud Kotler “o marketing tem o objetivo de tornar as vendas supérfluas” (2005, p.79) e o 

autor ainda destaca que sua meta é conhecer tão a fundo o consumidor, fazendo com que o 

produto ou o serviço de adapte às suas necessidades e acabe se vendendo por si só. Kotler 

ainda traz o conceito apresentado pela American Marketing Association (AMA) que afirma 

que a “administração de marketing é o processo de planejar e executar a concepção, 

precificar, promover e distribuir produtos, serviços e ideias, impulsionando com isso, trocas 

que satisfaçam metas individuais e organizacionais”
1
. Ou seja, a administração de marketing é 

vista como a ciência de escolher mercados-alvo, captar, manter e fidelizar clientes, por meio 

da criação entrega e comunicação de valores superiores para eles, afirma o autor. 

Com um conceito mais direto e sucinto, Pinheiro e Gullo (2011) apresentam que o 

“marketing é o processo humano social e administrativo que facilita a troca de valores entre 

um comprador e um vendedor, ambos em busca da satisfação de suas necessidades, desejos e 

objetivos” (2011, p 19). A partir dessa definição, é importante observar que na troca de 

valores entre clientes e empresas, além de produtos, serviços e moeda, estão incluídos 

elementos como atenção, envolvimento, dedicação, tempo e benefícios esperados e recebidos. 

Juntos esses fatores vão determinar uma fidelização, simpatia ou antipatia do cliente com 

aquela determinada marca. Os autores ainda reforçam o conceito apresentado por Kotler 

(2005) e afirmam que o marketing é um processo social tendo em vista as trocas entre 

consumidores e empresas. E também um processo administrativo, pois adota um conjunto de 

técnicas para planejar e gerenciar objetivos, estratégias e ações com o intuito de motivar 

trocas de valores. 

Partindo destes conceitos pode-se definir marketing como uma organização de táticas 

voltadas para o cliente e com o intuito de satisfazê-lo acima de tudo. O marketing existe para 

identificar e satisfazer as necessidades dos clientes, a partir dos esforços comuns de 

comunicação que uma empresa desprende e por fim o foco dessa organização deveria ser 

                                                 
1
 Peter D. Bennerr (ed.), Dictionary of marketing terms, 2. Ed. Chicago: American Marketing Association, 1995. 
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tanto sobre o sucesso em longo e em curto prazo. Deste modo é possível identificar que no 

marketing há um processo que apenas funciona se um conjunto de estratégias e táticas estiver 

trabalhando juntas, conforme alerta Dickon (2001), as empresas e seus gerentes precisam 

estar atentos às táticas empregadas e ao mercado, pois nem a produção, nem as vendas, nem 

os clientes existem no vácuo, elas existem em um mercado cada vez mais competitivo. E é 

justamente essa competitividade que orienta o conceito de marketing. 

A partir dessas táticas podem ser estabelecidos os conceitos centrais do marketing, 

segundo Kotler (2005), os profissionais de marketing delimitam os mercados de ações e 

segmentam seus esforços de comunicação para aqueles públicos que mais se encaixam na 

proposta de determinado produto ou serviço. Essa segmentação possibilita uma adequação da 

comunicação e o melhor aproveitamento da mesma. Já o que for relativo à adequação é 

responsabilidade do setor de marketing de cada empresa para estipular o nicho de mercado 

que melhor responde a sua demanda. O autor ainda afirma que as necessidades, os desejos e a 

demanda são criados a partir da comunicação empregada pela empresa e as informações que o 

próprio mercado disponibiliza, fazendo com que, cada vez mais, a adequação dos produtos ou 

serviços, melhore as atividades do marketing gerencial. 

Limeira (2003) conceitua necessidade como um estado de carência ou de privação 

sentido por uma pessoa em que foi provocada a motivação para o consumo, ou seja, é o 

querer, o sentir a vontade de possuir determinado produto ou serviço. Para a autora, a 

necessidade pode ser inata ou adquirida, em que a primeira são as de natureza físicas ou 

biológicas – fome, calor, sede, frio – e consequentemente não podem ser esgotadas. Já as 

necessidades adquiridas são as advindas do ambiente cultural e social, que estão relacionadas 

com a existência social e a bagagem cultural que carrega cada pessoa. As necessidades 

adquiridas podem ser esgotadas ou saturadas momentaneamente – desejo de pertencer a 

determinado grupo, ser reconhecido e valorizado, status e prestígio - podendo vir a reaparecer 

ao longo do tempo mediante a exposição a outras informações do mercado. 

Para que uma empresa atenda com excelência e consiga suprir as necessidades que os 

consumidores venham a ter, o marketing pode ser entendido como um conjunto de elementos 

que possibilitam a adequação do produto ao mercado e público que se destina. Deste modo, 

afirma Honorato (2004), entende-se que consumidores não compram coisas, mas sim a 

solução para as suas necessidades. Por esse motivo o marketing busca entender o mercado e 

seus consumidores para que consiga atender, com ações mercadológicas reunidas em um 

composto ou mix de marketing, as necessidades que surgem a partir da evolução da 

sociedade.  



16 

 

Este composto é constituído de um conjunto de variáveis controláveis pela empresa 

que tem o princípio de influenciar a resposta dos consumidores. Na tabela abaixo, adaptada 

dos fundamentos apresentados por Jerome McCarthy, criador dos 4Ps em 1960, é possível 

observar os elementos produto, preço, praça (distribuição) e promoção (comunicação): 

 

 

Figura 5- desdobramentos dos elementos de marketing. Fonte: PINHEIRO e GULLO, 2011, p 21. 

 

Atualmente, podemos encontrar diferentes autores que discorrem sobre os elementos 

de marketing, como por exemplo, Cobra (2003) que adota o modelo de Robert Lauterborn que 

faz uma adaptação dos 4P’s para os 4C’s de marketing, englobando o Cliente, a 

Conveniência, a Comunicação e o Custo. Neste caso, o cliente é o foco central das questões 

mercadológicas e todos os esforços de marketing são para suprir as suas necessidades 

enquanto consumidor. A conveniência refere-se às táticas de oferecer o produto no local mais 

conveniente e de forma mais apropriada para o consumidor para que se consiga envolve-lo e 

com isso, atribuir valor ao produto ou serviço. Para atingir esse cliente a empresa utiliza o C 

de comunicação com o objetivo de informar sobre ofertas e oportunidades que podem ser do 

seu interesse. O autor ainda explica que a empresa trabalha os custos para diminuir os valores 

e oferecer um maior aproveitamento do investimento que será empregado pelo consumidor. A 
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Figura abaixo mostra o esquema da organização dos 4 C’s propostos por Lauterborn com foco 

diretamente no cliente. 

 

 

Figura 6 - Os 4 C’s de Marketing, segundo Robert Lauterborn Fonte: COBRA, 2003, p 61. 

   

Neste trabalho, a fim de padronizar a linha de pesquisa, será adotado como modelo 

principal, o conceito apresentado por Jerome McCarthy por ser o modelo mais difundido e 

conhecido pelo mercado, consequentemente o mais aplicado pelos profissionais de marketing, 

segundo Siqueira e Ambrósio (2002). Os autores ainda afirmam que esse modelo é bastante 

completo, pois compreende diversas variáveis em seus elementos, como marca, logística, 

propaganda e descontos ou seja, trata-se de uma enorme gama de variáveis, simplificadas em 

quatro elementos abrangentes. Intrinsecamente este modelo, assim como os outros, possui 

como foco central o consumidor e tem seus esforços voltados diretamente para o mesmo, por 

ser assim, “a rigor o modelo deveria ser chamado de 4Ps+c, e não apenas 4Ps” (SIQUEIRA E 

AMBRÓSIO, 2001, p.8). Já que atualmente as empresas não podem se permitir arriscar nas 

escolhas de marketing, assim os autores asseguram que o modelo é completo e com um bom 

aporte teórico. 

Em contrapartida, é possível encontrar ainda na obra dos autores citados acima, 

críticos do modelo dos 4Ps que argumentam sobre a necessidade de haver mais três Ps no 

composto, o p de packaging (embalagem), o P de people (pessoas) e ainda um P para profit 

(lucro). Já outros pesquisadores utilizam uma abordagem que faz referência a outros três Ps 

adicionais, que incluiria pessoas, palpabilidades e processo. Porém Siqueira e Ambrósio 

(2002) asseguram que os quatro Ps propostos por  Jerome McCarthy (1976), já integram estas 

variáveis, como por exemplo a embalagem faz parte do P de produto e o lucro está inserida no 

P de preço. Diante desta afirmação, este estudo fará referência principalmente ao P de 
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Promoção para alcançar os objetivos de análise, uma vez que trata da propaganda utilizada 

para posicionar o Ford Fusion no mercado. 

O P referente a promoção ou Comunicação, como também é chamado por alguns 

autores, tem se desenvolvido desde a propagação do marketing no século XX, com a evolução 

tecnológica ocorrida na sociedade e o crescimento da globalização. Deste modo a 

comunicação entre as empresas e consumidores, precisou adequar-se junto com a demanda de 

produtos e serviços que a sociedade necessitava. Com o desenvolvimento do marketing, a 

comunicação entre pessoas, em qualquer lugar do mundo tornou-se mais rápida e fácil, afirma 

Gullo e Pinheiro (2011). Além disso, os autores ainda afirmam que estamos vivendo em uma 

fase de alta sinergia, onde produtos – bens e serviços – cada vez tornam-se mais semelhantes. 

Paralelamente a isso, os consumidores, por terem acesso mais rapidamente à informação, 

tornam-se mais exigente e sabem escolher o que melhor lhes convém. Isso modificou os 

hábitos de consumo, pois a disputa pelo cliente é mais acirrada e favorece a uma oferta maior 

por consequência de um maior número de concorrentes presentes no mercado, afirma Gullo e 

Pinheiro (2011). 

Las Casas (2008), sobre comunicação em marketing, afirma que uma empresa pode 

possuir o melhor produto, o preço mais acessível e um sistema de distribuição que supre todas 

as necessidades do consumidor alvo. Porém se essas vantagens não forem comunicadas de 

forma eficaz, a fim de atingir o consumidor potencial, a ação poderá não ter relevância e 

assim fazer com que o consumidor não se sinta atraído pela oferta. O autor ainda afirma que a 

comunicação deve ser pensada como um todo e utilizar de técnicas adequadas para persuadir 

os clientes. Como o P relativo a promoção refere-se às ações de comunicação e tem como 

função primordial comunicar, informar, persuadir e influenciar a decisão de compra do 

consumidor, assegura Las Casas (2008). Essa mensagem, segundo o autor, geralmente é 

função do profissional de marketing que atua como emissor, utilizando dos meios de 

comunicação disponíveis para transmitir a mensagem até os consumidores, neste caso os 

receptores. Como quesito de eficácia da mensagem, os meios devem ser adequados com o 

consumidor e a informação deve tomar a atenção dele. Las Casas (2008) afirma que uma 

mensagem transmitida para receptores desatentos dificilmente conseguirá ser eficaz. 

Além disso, a mensagem deve criar no receptor a necessidade de consumo enfatizando 

algum problema existente. Logo após a informação deve, segundo Las Casas, 

 

convencer os seus receptores de que tem uma solução para o problema 

levantado e, finalmente, leva-lo à ação de compra. A mensagem deve sempre 

seguir a sequencia as mnemônica AIDA – Atenção; Interesse; Desejo e 
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Ação. Esses princípios são praticados por todos os comunicadores que 

querem ter bons resultados nos seus esforços, podendo ser aplicados em 

todas as ferramentas de comunicação disponíveis (2008, p.337). 

 

Neste sentido, o autor afirma que a empresa deve utilizar-se das particularidades de 

cada meio, no caso da TV a imagem ou no rádio o áudio, para que o consumidor sinta-se 

envolvido pela mensagem e com isso desperte o interesse pela compra. Entretanto, para 

despertar esse interesse é necessário conhecer o consumidor e o que ele almeja. Muitas vezes 

essas necessidades são ocultas no consumidor, ai consiste o trabalho da comunicação em 

aflorar essa necessidade e fazê-la tornar-se um desejo. Para isso a empresa deve oferecer 

soluções imediatas para o problema apresentando, criando um vínculo da marca com o 

consumidor e impulsionando a ação de compra. Contudo, para que essa necessidade seja 

criada e o consumidor opte por satisfazê-la com determinada marca anunciada, a mensagem 

precisa e deve ser segmentada para cada consumidor. Podemos notar as segmentações de 

mercado e seleção de públicos nas diferentes utilizações das táticas de marketing. 

Para atender as demandas e otimizar os esforços de marketing, Kotler (2005) sugere 

ações de marketing direcionado, pois acredita que uma empresa não seja capaz de atender 

todos os clientes do mercado com uma mesma comunicação, esse fato se dá por haverem 

consumidores diferenciados e com aspirações únicas. Por esta razão as organizações estão 

comunicando-se de uma forma mais segmentada e eficiente para mercados específicos, 

concentrando esses esforções em um público mais específicos. Assim o marketing 

direcionado consiste em três principais etapas que devem ser seguidas pelos profissionais 

responsáveis pela comunicação da empresa. É necessário então que: 

 

(1) identifiquem e tracem o perfil de grupos distintos de compradores que 

poderiam requerer produtos ou mixes de marketing exclusivos (segmentação 

de mercado); (2) Selecionem um ou mais segmentos de mercado para entrar 

(identificação de mercado); (3) determinem e divulguem os benefícios-chave 

do produto para o mercado-alvo (posicionamento de mercado) (KOTLER, 

2005, p.183). 

 

Em virtude dessa fragmentação do mercado e a segmentação em públicos alvos, as 

empresas encontram a necessidade de criar uma comunicação que realmente interfira no 

cotidiano e das vidas das pessoas, para que estas realmente sejam mensagens impactantes 

sobre o consumidor. 

No entanto, ainda existem empresas que utilizam o marketing de massa como 

estratégia principal em suas comunicações. Este tipo de marketing, explica Kotler (2005), 

consiste em se dedicar à produção, distribuição e a promoção de um produto para todos os 
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compradores possíveis. Com isso o produto cria um mercado potencial maior, com menores 

investimentos, alcançando custos menores e consequentemente podendo oferecer custos 

menores aos consumidores e margens maiores às empresas. Em contrapartida, teóricos 

afirmam que o mercado está em crescente fragmentação, dificultando a utilização do 

marketing de massa. Assim, 

 

os consumidores dispõem de mais meios para comprar: em shoppings 

imensos, lojas especializadas e megastores; por meio de catálogos por 

correio, redes de compras em domicílio e lojas virtuais na internet. E eles são 

bombardeados por mensagens divulgadas por um número crescente de 

canais, canas de televisão aberto e fechado, rádio, redes de computadores on-

line, a internet, serviços por telefone, como fax e telemarketing, revistas 

especializadas e outros meios impressos (Kotler apud McKenna, 2005, 

p.183). 

 

Essa proliferação dos meios de comunicação e dos canais de distribuição, faz com que 

se torne mais difícil atingir o público com uma comunicação para a massa. Com o aumento de 

consumidores mais bem informados e cada vez mais diferenciados, o marketing de massa 

pode estar com os dias contados, afirma Kotler (2005). 

Para que se consiga atingir esses consumidores específicos, as empresas encontram a 

necessidade de segmentar a comunicação e utilizar o marketing de nicho.  Portanto, “nicho é 

um grupo mais estritamente definido que procura um mix de benefícios distintos” (KOTLER, 

2005, p.184). Diante desta segmentação, Cobra (2010) apresenta o marketing do luxo, uma 

segmentação da comunicação, que se volta para um público que busca conquistas, status e 

reconhecimento. O autor ainda afirma que a compra de um objeto de luxo, envolve o lúdico, a 

emoção, a sedução e a paixão e, além disso, uma expressão de bom gosto associadas a 

imagens e produtos que expressam requinte e sucesso.  

Portanto, a promoção é uma parte importante do composto de marketing, mas não é 

sua alma, afirma Dias (2006), que acredita que a “alma é o marketing como um todo bem-

feito” (2006, p.124). Porém o autor afirma que o uso da propaganda se bem estruturado, e 

relacionado, com um plano de marketing correto, pode gerar sim, o sucesso de uma empresa. 

Gullo e Pinheiro (2011) ainda comentam que os elementos do marketing em conjunto – preço, 

produto, praça e promoção – são aplicados para construir um caminho a ser percorrido por 

uma marca de produto ou serviço, ao longo do seu ciclo de vida, buscando o sucesso no 

segmento de mercado a que se destina. Em outras palavras, têm o objetivo de construir a 

imagem da marca, posicioná-la e agregar valor à mesma. 

 

2 BRANDING: O PRODUTO E O VALOR DE SEU DISCURSO  
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Depois da Revolução Industrial ocorrida entre 1780 e 1880, com o avanço do capital e 

o surgimento de um mercado competitivo, que se tornou presente na sociedade, foi possível o 

avanço do setor têxtil, da agricultura e em todos os setores econômicos. Neste período “a 

indústria fabril consolidou-se na Grã-Bretanha e se difundiu na Europa Ocidental e Central, 

bem como na América do Norte” (LIMEIRA, 2006 p. 128). A autora ainda afirma que após 

1880, os fabricantes de produtos embalados, como a Procter & Gamble e a Colgate, tiverem 

que buscar diferentes técnicas para comercializar seus produtos e escoar a produção crescente 

de suas indústrias. A partir desses avanços sociais, as marcas precisavam educar a população 

sobre os benefícios dos produtos industrializados, e junto disso modificar a percepção que os 

consumidores tinham acerca dos produtos patronizados, embalados e nomeados por marcas. 

Até 1870, o governo norte-americano concedia às empresas, legalidade a propriedade 

apenas sobre as fábricas e bens imóveis, segundo Dias (2006). O autor ainda afirma que a 

partir dessa década, passou a ser reconhecida a legalidade sobre os bens intangíveis às 

empresas, as marcas. “Esses ativos intangíveis passaram a serem considerados geradores de 

receita e consequentemente a legislação passou a exigir o registro dessas marcas” (DIAS, 

2006, p. 78). 

Naquele período, o objetivo dos fabricantes de carros, por exemplo, é manter e 

conquistar market share
2
 além é claro, de aumentar o número de vendas. Com o crescimento 

da necessidade de escolha por parte do consumidor, dentre as tantas marcas de produtos 

semelhantes existentes, foram criadas pesquisas de mercado que colaboram com o marketing 

das empresas, fazendo com que elas tenham condições de apresentar diferenciais em relação 

aos seus concorrentes, afirmam Nunes e Haigh (2003). 

Conforme a definição da American Marketing Association (AMA) estabelecida em 

1960, sobre o conceito para marca e nome de marca: 

 

marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação 

dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou 

grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes. Nome de 

marca é aquela parte da marca que pode ser pronunciada, ou pronunciável 

(AMA apud PINHO, 1996, p.14).  

 

                                                 
2
 Participação de mercado, “É calculado ao dividir o número de clientes externos pelo mercado atual. Em termos 

financeiros, significa dividir o volume de vendas pelo volume total de vendas do mercado” (MARQUES, 2006 

p.55). 
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Já para Etzel, Walker, Stanton (2001) o nome da marca consiste nas letras que formam 

os vocábulos que possibilitam a “fala” dessa marca. O sinal de marca é o símbolo que vai 

identifica-la e esse aparece em forma de desenho, cor ou até mesmo com letras em particular, 

ou seja, utilizar como símbolo da marca fontes próprias estilizadas criando a identidade para a 

empresa. Os autores ainda argumentam que “um sinal de marca pode ser reconhecido pelo 

olhar, mas não pode ser expresso quando uma pessoa pronuncia o nome da marca. Crest, 

Coors e Gillette são nomes de marcas. Os sinais da marca são o globo particularmente 

alinhado da AT&T e o cavalo da marca Ralph Lauren’s Polo” (2001, p.246). Desta forma 

temos a Sony e a Nokia como exemplos de nomes e sinais de marca, utilizando letras para a 

concepção do símbolo da marca. 

A partir da concessão do governo, da legalidade a propriedade das suas marcas, 

ocorrida a partir de 1870, as empresas passaram a empacotar e sinalizar seus produtos para a 

venda aos consumidores, em consequência disso, afirma Limeira (2006), as empresas se 

tornaram responsáveis pelas consequências advindas da utilização das mercadorias. Já para os 

consumidores, afirma a autora, as marcas presentes nas embalagens eram responsáveis pela 

expectativa de usos e o retorno ligado à qualidade dos produtos.  

A sociedade tem passado por mudanças acentuadas no que diz respeito ao modo de 

vendas e consumo de produtos e serviços, conforme assinalam Nunes e Haigh (2003). Esta 

transição considera a passagem da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento ou 

“nova economia”. Ou seja, mesmo a sociedade industrial tendo grande força, impulsionando e 

sustentando a economia, Afirmam os autores acima citados, essa força, dia após dia, cede 

espaço para uma força ainda maior, que vai tomando forma, ocupando espaços e estimulando 

o mundo: o conhecimento. 

A partir da década de 1870, as empresas viram a necessidade da comunicação para se 

tornarem conhecidas. E com isso a “estratégia de marca (branding), quando suportada por 

propaganda, oferecia aos fabricantes um novo tipo de controle alterando o equilíbrio de poder 

na cadeia de suprimentos, entre clientes, varejistas, atacadistas e fabricantes” (LIMEIRA, 

2006, p.132). Consequentemente, as empresas ficaram responsáveis pela divulgação de seus 

produtos, fazendo com que os vendedores tomassem um papel secundário na decisão de 

compra, afirma a autora, pois a escolha pelas marcas é realizada pelos consumidores. 

Dessa forma, as empresas precisam criar táticas e ações que administrem a marca e 

formem a sua imagem perante os seus consumidores. Martins conceitua branding como 

sendo: 
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o conjunto de ações ligadas à administração das marcas. São ações que, 

tomadas com conhecimento e competência, levam as marcas além da sua 

natureza econômica, passando a fazer parte da cultura e influenciar a vida 

das pessoas. Ações com a capacidade de simplificar e enriquecer nossas 

vidas num mundo casa vez mais confuso e complexo (2006, p.8). 

 

Com isso é possível entender, segundo afirma Guimarães
3
, a marca como a dinâmica 

entre a empresa e seus produtos ou serviços, para criar valores para as partes integrantes do 

mercado onde está inserida. 

Como visto no capítulo anterior, o marketing, originado após a revolução industrial, 

tem o intuito de criar a necessidade de consumo no público-alvo dos anunciantes, oferecer a 

solução para essa carência e enfim, instigar a escolha e compra por determinada marca. Vieira 

(2001) afirma que todos os fatores que contribuem para a construção de uma marca, estão 

fundamentados no marketing. Dessa forma, o autor diz que o marketing não só é formado por 

pensamentos e táticas racionais que vão determinar ou não o sucesso de uma empresa, mas 

sim o marketing tem um forte apelo ideológico, no que se refere à comunicação de uma 

mensagem persuasiva, a fim de criar valor para ela. 

As marcas quando criadas associam-se a valores, o que as tornam, imediatamente, 

ideológicas, afirma Vieira (2001). Essa ideologia entende-se como o discurso, de como elas 

vão se comunicar e como o consumidor vai entender a promessa central. Por promessa central 

do discurso de uma marca pode-se entender que “é uma definição bastante objetiva e 

inspiradora do que a marca deseja significar nos corações e mentes do seu público-alvo” 

(JUCÁ & JUCÁ, 2009, p. 10). Os autores ainda afirmam que essa promessa central não é o 

slogan, é muito mais que isso, entende-se como a ideologia da marca, citada por Vieira 

(2001), que vai originar as orientações de marketing e a própria criação posterior do slogan. 

Jucá & Jucá (2009) ainda afirmam que definir a promessa central é estabelecer a razão da 

existência da marca para o mercado consumidor e seus públicos de interesse, sejam internos 

ou externos à empresa. 

As empresas são responsáveis pela circulação de dois tipos de bens: a mercadoria e o 

discurso. Segundo Carreira (2007), a circulação das mercadorias é impulsionada pelas 

fábricas, enquanto a circulação do discurso advém da comunicação. O autor ainda afirma que 

                                                 

3
 GUIMARÃES, Ricardo. Branding e valor de marca. MarketingCaffe - Gestão de Marketing, out. 2008. Disponível em: 

<http://marketingcaffe.wordpress.com/tag/branding-e-valor-de-marca-brand-equity/>. Acesso em: 27 abr. 2012. 

 

http://marketingcaffe.wordpress.com/tag/branding-e-valor-de-marca-brand-equity/
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o sucesso de um produto não está somente nas estratégias da circulação física no mercado, 

mas também na movimentação de um discurso com forte significado, este fator possibilita 

uma identificação do consumidor com a marca, facilitando a assimilação da mesma em 

futuras compras e criando uma atmosfera de valor que contribui para a formação de 

significado para a imagem da marca. 

Bartle (2005) observa a contribuição da comunicação na geração de preferências em 

relação às marcas, discorrendo sobre sua importância para a manutenção da imagem e 

contribuição para a criação de valor. É oportuno citar que, 

 

a propaganda é acima de tudo versátil. Entretanto, antes de tudo, sua 

principal contribuição consiste em ajudar a construir e sustentar as marcas, 

desenvolvendo e mantendo a preferência do consumidor, o que por longos 

períodos, fornece a base para o sucesso das empresas varejistas (BARTLE, 

2005, p.179). 
 

O autor, referenciado acima, ainda afirma que, para entender esta contribuição, é 

necessário conhecer as marcas. Tendo em vista esta afirmação, pode-se associá-la à teoria de 

Souza (2004) que afirma, que branding, visto apenas como um logotipo ou exercício gráfico, 

delimita as atividades de construção de marca e ainda ressalta que precisa ser entendido como 

algo maior, em virtude da sua importância criativa na construção de negócios. 

A partir disso, a propaganda, segundo Buterfield (2005), tem grande importância na 

construção da marca, pois comunica os apelos sentimentais e racionais, motivando o público 

sutilmente. Essa sutileza “permite dirigir-se aos sentidos e afetar as emoções de um modo que 

nada mais é capaz de fazer com a mesma permanência, principalmente nesta era em que os 

consumidores estão cada vez mais sofisticados” (BUTERFIELD, 2005, p. 184). 

Em virtude da evolução do papel da publicidade na construção do valor de marca e a 

possibilidade de ter acesso aos estudos de mercado, encontrou-se, conforme Nunes e Haigh 

(2003), o problema de criar uma demanda que o produto não conseguiria vir a suprir. Esse 

fenômeno acontece pela adequação da imagem do produto aos anseios do consumidor sem 

que o próprio produto se adeque a essa nova necessidade. Esse fenômeno segundo os autores 

passou a causar um “impacto negativo no valor e na força de marca” (NUNES; HAIGH, 

2003, p. 69). 

O valor de marca é criado nas relações da empresa com seu mercado, em suas 

adequações e nas relações de marca com stakeholders
4
, sejam clientes, empregados, 

                                                 
4 “[...] pessoa, grupo ou entidade com legítimos interesses nas ações e no desempenho de uma organização e 

cujas decisões e atuações possam afetar, direta ou indiretamente, essa outra organização. Estão incluídos nos 
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distribuidores, revendedores ou fornecedores em geral (KOTLER, 2003). Assim, a marca 

consiste em “um jeito de ser e fazer, que cria processos, procedimentos, rotinas, produtos, 

serviços, tecnologia, ou seja, marca é um fenômeno cultural” (GUIMARÃES apud NUNES e 

HAIGH, 2003, p. 75).  

No final dos anos 80, segundo Pinho (1996), o conceito de Brand Equity começa a 

tomar forma, quando ocorreram frequentes e repetidas fusões de marcas bastante conhecidas e 

de um alto valor de investimentos. Com essa prática, nasceu a preocupação das empresas em 

fixar o valor patrimonial de suas marcas que ultrapassavam a materialidade dos produtos em 

negociação e de instalações físicas. Este valor, segundo o autor, tem base nos critérios 

elaborados pela Interbrand Group, empresa inglesa de consultoria na administração de 

marcas.  

“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” (AAKER, 1998, p.16). Com isso é 

possível entender que o conceito de brand equity está ligado ao valor que determinada marca 

vai ter para seus consumidores e acionistas. Esse valor agregado é obtido através das táticas 

de marketing que a empresa vai realizar, mas também a partir das experiências de uso que o 

consumir vai ter com a marca, conforme afirma Aaker (1998). O autor ainda ressalta que, 

além das experiências, as informações sobre os produtos e as marcas, podem influenciar a 

confiança e a decisão pela compra de determinado produto, sendo isso um resultado de 

compras e usos anteriores ou com uma simpatia com a marca, além ainda, da qualidade 

percebida. 

É preciso ressaltar os sete pontos que definem o valor e a força das marcas definidos 

por Pinho (1996), são eles: liderança, internacionalidade, estabilidade, mercado, tendências, 

suporte e proteção. Há um sistema de pontos com peso total de 100, que atribui um valor a 

cada variável sendo 25 pontos para a internacionalidade e liderança, 15 pontos para a 

estabilidade, 10 pontos para o mercado, tendências e suporte e cinco pontos para a proteção. 

“Cada um desses fatores é mensurado em função dos seus níveis de consistência e 

perenidade” (PINHO, 1996). Desta forma é possível mensurar a força e o valor das marcas 

através de números atribuídos a cada variável citada. 

                                                                                                                                                         
stackeholders os funcionários, gestores, proprietários, fornecedores, clientes, credores, Estado (enquanto 

entidade fiscal e reguladora), sindicatos e diversas outras pessoas ou entidades que se relacionam com a 

empresa.” (Disponível em: <http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/stakeholder.htm#vermais> acesso em 

22/10/2011). 
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Cada marca possui seu próprio valor, ou seja, “o valor patrimonial da marca presente 

no conceito de Brand Equity revela a diferença entre o valor líquido do patrimônio da 

empresa e o valor pelo qual ela poderá ser vendida” (PINHO, 1996, p.46). Assim, para Pinto e 

Troiano apud Pinho, “Brand Equity é o incremento patrimonial que vai se juntar com ao 

patrimônio líquido, perfazendo o valor de venda de sua empresa e de suas marcas” (1996, 

p.46). Os autores ainda reconhecem uma segunda dimensão no conceito deste termo, que é a 

consequência da administração de marcas, enfatizando a relação da marca com seus 

consumidores, tratando-se então de uma dimensão que agrega valor à marca. Este valor é 

obtido através da força e natureza dos sentimentos e significados que o consumidor estabelece 

em relação à marca anunciada.  

A criação deste sentimento e deste conjunto organizado de atributos que a marca 

recebe é revestido por um sentido que ultrapassa o custo percebido pelos benefícios 

funcionais do produto e transcende no campo da significação e construção de imagem de 

marca (PINHO, 1996). Porém, as duas dimensões apresentadas pelos autores não são 

dissociáveis entre si, uma vez que o valor agregado à marca determina obrigatoriamente o 

valor patrimonial. Aaker apud Pinho (1996) agrupa os valores, sentimentos e percepções que 

estabelecem o conceito de Brand Equity em cinco categorias: fidelidade de marca, 

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

pela marca e ativos do proprietário da marca. Conforme o autor, os conceitos relativos a cada 

uma das categorias, podem ser definidos da seguinte forma:  

 

Fidelidade de marca: ganhar fidelidade de marca do consumidor é o 

objetivo maior de qualquer produto. Enquanto o custo para conquistar novos 

clientes é elevado, ele é relativamente pequeno para manter os consumidores 

já existentes, principalmente se eles estão satisfeitos com a marca e 

demonstram fidelidade. Essa fidelidade dos consumidores diminui a ação 

dos concorrentes, que se sentem desencorajados a investir recursos para 

atrair consumidores leias e satisfeitos; 

Conhecimento do nome de marca: uma marca conhecida tem maior 

possibilidades de ser escolhida, porque o consumidor dá preferencia ao 

produto que lhe é familiar. Em um mercado competitivo, as marcas 

conhecidas serão aquelas que merecerão a preferencia do consumidor, em 

detrimento de todas as que são desconhecidas. 

Qualidade percebida: a percepção global da qualidade associada a uma 

marca influencia decisivamente nas decisões de compra e na fidelidade à 

marca além de possibilitar que a empresa pratique preços premiun e 

promova a extensão da marca para outros produtos; 

Associação da marca: o valor de um nome de marca pode estar 

basicamente nas associações estabelecidas para a marca por meio de figuras 

de propaganda, do testemunho de personalidades ou mesmo de 

características tangíveis, como a superioridade tecnológica do fabricante, e 

intangíveis, a exemplo de segurança e prestígio entre outros; 
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Ativos de proprietário da marca: patentes, marcas registradas e relações 

com os canais de distribuição constituem os demais ativos do detentor de 

uma marca. Estes ativos podem tomar diferentes formas e devem estar 

ligados à marca para serem de interesse (PINHO, 1996, p. 47-48). 

 

Já Aaker (1998) define as cinco categorias de ativos que constituem o brand equity de 

uma marca com denominações diferentes às de Pinho, mas com conceitos semelhantes. Onde 

Pinho (1996) fala em fidelidade à marca, Aaker chama de “lealdade à marca”, seguido do 

“conhecimento do nome da marca e de seus símbolos, “a qualidade percebida”, “O conjunto 

de associações” e por fim “outros ativos da empresa” este ultimo está ligado a marca e à 

percepção que o consumidor tem dela a partir de sua comunicação e imagem formada. O 

autor ainda apresenta o conceito sistematizado da seguinte forma: 

 

 
Figura 7 - conceito de brand equity sistematizado por Aaker. Fonte: AAKER, 1998, p. 106. 

 

Como já mencionado anteriormente, a marca é uma questão muito importante para a 

economia moderna, pois os produtos rotulados por ela carregam o seu valor. Segundo 

Passarelli, “uma marca forte agrega valor imaterial ao produto, além de funcionar como 

avalista de produtos de lançamento” (2012, p.45). O autor ainda afirma que os gestores de 

branding das marcas, devem estar atentos aos valores que cada produto vai apresentar para os 

consumidores, prezando pela identidade e significados que a marca já carrega. Essa tática faz 

com que marcas consagradas não percam os valores construídos durante sua trajetória. Com 

isso o autor afirma que “no luxo, não basta apenas uma boa marca, é necessário possuir, 

também, uma boa história: repleta de detalhes, momentos elegantes, charme e glamour” 
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(PASSARELLI, 2010, p.48). Porém, conforme segue o autor, não basta uma história bonita 

para que uma marca tenha sucesso e destaque no mercado, é preciso uma boa gestão, que siga 

seus valores e a posicione adequadamente no seu segmento de mercado, possibilitando a 

competitividade entre seus concorrentes. 

Com os valores agregados à marca e o brand equity alcançado, segundo Cobra, é 

possível levantar algumas referências relativas a: 

 

medidas de valor: marca dá status, marca traz sentimento de poder, marca 

traz reconhecimento e nível social, história, tradição, reconhecimento das 

marcas de luxo reforçam o valor percebido do status social a que pertence 

(2010, p.269).  

 

Essas medidas são alcançadas no momento em que os valores de marca tornam-se 

significativos para o consumidor e o faça pensar em determinada marca, quando houver a 

necessidade de consumo por determinado bem. 

Portanto, o Branding é o resultado da imagem de marca atrelado aos esforços de 

comunicação e marketing desempenhados pelas empresas anunciantes, sejam eles para marcas 

comuns dos diferentes segmentos ou para marcas de luxo. O posicionamento, que será visto 

no próximo capítulo, é aquilo que se cria na mente do consumidor sobre o produto, segundo 

Ries e Trout (2002) e consequentemente, o que ficará marcado na memória do cliente, e que 

carrega a significação e interesses que a marca ou produto pretende despertar no consumidor. 

 

3 POSICIONAMENTO: IMAGEM PROVOCADA NA CABEÇA DO CONSUMIDOR 

  

Há, na comunicação, táticas ou atividades persuasivas como a publicidade e a 

propaganda, em ambas, o propósito básico é influenciar o comportamento dos consumidores 

por meio da criação, mudança ou reforço de imagens e atitudes mentais, conforme afirma 

Pinho (2004). O autor ainda acrescenta que, com o advento dos meios de comunicação de 

massa, foi possível encontrar um suporte adequado para as mensagens que viriam a 

influenciar as atitudes fundamentais do homem, modificando suas crenças, seus 

comportamentos e suas convicções, sejam elas religiosas ou filosóficas. Esta prática sempre 

existiu, entretanto, com o avanço das tecnologias digitais, a propaganda tomou amplitude 

quanto ao seu campo de atuação. 

Com a aceleração das tecnologias nas industrias, os produtos, segundo Pinho (2001), 

tornam-se semelhantes em especificações técnicas e com isso apresentam os mesmos padrões 

de qualidade e menos diferenciais físicos. Para o autor, esses fatores fazem com que a 
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publicidade assuma o papel central na construção e manutenção de marcas, cumprindo seus 

principais propósitos, que são desenvolver e expandir as marcas. 

Ver a comunicação como uma mensagem que advêm do produto e falar sobre impacto 

da propaganda, segundo Ries e Trout (2009), significa exagerar seriamente o potencial de 

efetividade da mensagem, além de ser uma visão egocêntrica que não possui realidade com o 

mercado. Os autores afirmam que a mensagem, atualmente, necessita ser supersimplificada
5
, 

ou seja, refinar a mensagem livrando-se de ambiguidades, simplificar a mensagem para um 

melhor e mais rápido entendimento, tornando-a duradoura na mente dos consumidores. Em 

outras palavras, essa forma reduzida da mensagem atingirá o receptor foco da comunicação. A 

informação passa a se concentrar nas percepções dos clientes e não mais na realidade do 

produto, uma vez que a cada dia tornam-se mais parecidos e com qualidades e atributos 

semelhantes entre os concorrentes do mesmo segmento. 

Para Ogilvy apud Sant’anna (2002), o resultado de uma propaganda depende menos 

da escrita do que da forma como ela é posicionada. Então, para o autor o posicionamento deve 

ser decidido antes que o anúncio seja escrito. Sant’anna (2002) ainda coloca que, atualmente, 

é utiliza um sentido mais vasto para o ato de significar que a propaganda faz pelo produto na 

mente do consumidor. Segundo ele, os anunciantes de sucesso utilizam a propaganda para 

posicionar suas marcas e produtos e não somente para divulgar as qualidades e vantagens. 

Diante disso é possível entender o posicionamento contribui para a formação da imagem da 

marca, uma vez que é a forma com que a mesma pretende ser vista por seus consumidores. 

Atualmente, a sociedade recebe uma enorme quantidade de informações com 

propagandas de produtos que buscam se diferenciar de seus concorrentes. Desta forma, 

conforme afirmam Ries e Trout (2009), o posicionamento é um dos primeiros sistemas, que 

fazem a gestão de marca pensar em como suprir suas necessidades de se fazerem ouvir entre 

seus concorrentes, ou seja, o posicionamento diferencia as marcas das demais e cria uma 

atmosfera de aceitação e lembrança para o consumidor. 

Ao definir posicionamento, Kotler afirma que:  

 

é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar 

de destaque na mente do mercado-alvo. O resultado final do posicionamento 

é a criação bem sucedida de uma proposição de valor concentrada no 

mercado, uma razão convincente para o mercado alvo comprar o valor 

(2005, p.220).  

 

                                                 
5
 Termo utilizado pelos autores Al Ries e Jack Trout, na obra: Posicionamento: a batalha por sua mente, 2002, 

ed. M.Books. 
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Já para Ries e Trout (2009) falar em posicionamento do produto é um erro, afinal, para 

os autores, “posicionamento não é o que você faz com o produto. E o que você faz na mente 

do seu consumidor potencial” (2009, p.16). Os autores ainda afirmam que o posicionamento 

implica sim em mudanças feitas no produto, como o nome, o preço ou na embalagem, mas 

afirmam que estas feitas no próprio produto, são mudanças estéticas a fim de garantir uma 

posição de maior valor na mente do consumidor potencial. 

Ainda sobre conceito de posicionamento, temos a definição apresentada por Lupetti 

(2007) que diz que “posicionamento é aquilo que as pessoas retêm na mente a respeito de 

determinada empresa, produto ou pessoa”. De acordo com as demais definições apresentadas 

por Kotler (2005) e ainda, pelos autores Ries e Trout (2009), confirma-se o conceito de 

posicionamento é a imagem criada sobre um produto ou marca na mente do consumidor, 

positiva, segmentada e diferenciada das demais marcas ocupantes do segmento. 

 As mensagens atualmente chegam aos receptores em excesso, podendo criar uma 

confusão no entendimento das mesmas, dificultando que os produtos se relacionem com seus 

consumidores. Para que esse efeito seja minimizado, conforme Ries e Trout (2002) 

descrevem, é preciso pensar a propaganda e o marketing sob uma nova visão, em que a 

mensagem seja simplificada e de mais fácil assimilação para o público-alvo. Uma vez que a 

proposta básica do posicionamento não consiste em criar algo novo e diferente, mas sim, lidar 

com o que já existe na mente do consumidor e reatar conexões a fim de tornar o produto 

diferenciado e apto para suprir necessidades básicas criadas anteriormente pela comunicação. 

Neste processo de expansão e divulgação, a publicidade “determina uma estrutura 

única de personalidade, a fim de que o consumidor perceba a marca de forma diferente dos 

concorrentes” (CORRÊA, 2004, p 94). Esta personalidade é entendida como o 

posicionamento de marca dentro do mercado, que para o autor pode ser utilizada através da 

fórmula P= PB+J+ID onde: 

 

o posicionamento (P), ou imagem da marca a ser construída, é igual à 

somatória do argumento que define a promessa básica (PB), mais a 

justificativa (J) que explica o porquê dessa promessa e mais os atributos 

complementares da imagem desejada (ID) cujos valores são importantes para 

definir e fortalecer a personalidade (CORRÊA, 2004, p 94).  
 

Os atributos presentes na fórmula apresentada por Corrêa englobam os diferenciais 

que apresentam as marcas como únicas nos segmentos em que se inserem. Gracioso (2002) 

também discorre sobre o posicionamento e afirma que o ideal é fazer com que o comprador 

associe a marca a uma imagem determinada. Esse trabalho de posicionamento coloca os 
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diferenciais de cada anunciante em vantagem na mente dos consumidores. O autor ainda 

afirma que essas vantagens devem ser importantes para os compradores, pois precisam 

convencer o consumidor da qualidade e contribuir para a escolha por determinado produto, 

utilizando seus diferenciais exaltados no posicionamento. 

Mas e como saber se o posicionamento criado para determinado produto surtirá o 

efeito esperado sobre o cliente? Neste caso é preciso conhecer o consumidor potencial e as 

táticas do mix de marketing que mais são adequadas para a comunicação de determinada 

marca. Conforme afirma Ries e Trout (2009) o setor de marketing não pode pensar em uma 

solução para a comunicação da marca, sem antes pensar no próprio problema. Os autores 

recomendam pensar sobre a situação de uma forma organizada, analisando-a para, só então, 

partir em busca da melhor solução. 

A fim de encontrar a melhor opção para a concepção do posicionamento, Lupetti 

(2007) cita algumas perguntas sugeridas por Al Ries e Jack Trout para auxiliar no processo de 

criação: 

Que posição sua empresa ou produto tem no mercado? Que posição você 

quer ter? Como você quer ser conhecido? Quem você deve enfrentar? 

Cuidado com os líderes! Você tem verba suficiente? Você aguenta a parada? 

Posicionamento deve ser a longo prazo (2007, p.73). 

 

A partir das respostas apresentadas às perguntas, consegue-se aproximar a mensagem 

da necessidade do consumidor, trabalhando a imagem do produto na sua mente e fazendo com 

que a mensagem que será absorvida por ele. 

Contudo o posicionamento é considerado uma forma de diferenciar as marcas de seus 

concorrentes, podendo ser aplicado tanto a organizações como a produtos e serviços. No 

primeiro caso, utiliza-se o posicionamento estratégico que “retrata a maneira pela qual a 

empresa quer ser vista como instituição, ou seja, sua imagem, identidade e vocação” 

(LUPETTI, 2007, p.73). Já no caso dos produtos ou serviços, aplica-se o posicionamento 

específico, que está diretamente ligada à comunicação mercadológica e estará relacionada 

com o retorno financeiro da organização. A autora ainda explica que o intuito está em 

encontrar um diferencial mercadológico para o produto ou serviço que o faça se tornar 

competitivo no seu segmento. 

Contudo, antes de encontrar o diferencial mercadológico, é necessário que se saiba 

onde a marca quer estar após o posicionamento, afirma Lupetti (2007). Para isso, é necessário 

que se faça um mapa mercadológico que represente a percepção dos consumidores acerca dos 

principais concorrentes do mercado. A autora explica que essa tática tem a finalidade de 

visualizar a posição ocupada pelos principais concorrentes no mercado e com isso encontrar 
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uma posição que represente o diferencial competitivo mercadológico coerente para se ocupar 

no mercado. Esse diferencial competitivo, por sua vez vai definir importantes atributos que 

influenciarão na decisão de compra do consumidor pela marca anunciada. 

Enfim, quando se consegue ver qual a posição que a marca ocupa no mercado, é 

chegado o momento de definir para onde ela pretende ir, qual o lugar que pretende ocupar 

dentro do segmento escolhido. Segundo Lupetti (2007), significa definir, efetivamente, o 

posicionamento que será utilizado.  Na tabela abaixo, apresenta-se a divisão das opções de 

posicionamento apresentadas por Lupetti (2007) que são baseados nos conceitos de Kotller 

(2000) e Ries e Trout (1993). Todavia, as definições não tem a preocupação de serem 

distintas, principalmente porque se complementam entre elas e por vezes se sobrepõem. 

 

Categorias de posicionamento 

Por atributos Este tipo de posicionamento consiste em apresentar ao 

consumidor atributos realmente diferenciais, que estimulem a 

escolha por determinado produto. É importante escolher um 

atributo realmente significativo e de difícil imitação, para que 

se torne único e dificulte a mesma associação pelos 

concorrentes. 

Por benefícios Lupetti (2007) afirma que o consumidor não procura 

atributos somente, em um produto, ele compra benefícios, 

mesmo que ele não assuma essa posição de escolha. Neste 

caso, é bastante comum transformar atributos em benefícios 

emocionais ou racional, que criem a simpatia com o produto 

e prenda a atenção do consumidor. 

Pela mente ou lembrança 
Neste caso, os autores afirmam que em alguns casos, vale 

mais estar em primeiro lugar na mente dos consumidores, do 

que no primeiro lugar de vendas no mercado (share of mind). 

Desde modo, estando mais bem posicionado na mente do 

consumidor, ele se lembrará da marca no momento da 

decisão de compra, aumentando com isso a rentabilidade da 

mesma.  

Por categoria Caso um produto não possa ser o líder do segmento ou 

categoria a que se destina, essa categoria de posicionamento 
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consiste em criar uma nova, em que ele seja o primeiro a 

apresentar tal diferencial. 

Por aplicação ou uso Pressupõe que o produto tenha uma aplicação ou utilização 

diferenciada e que se destine para um emprego específico. 

Esta opção abre a possibilidade de ser utilizada pelo próprio 

concorrente, que venha a utilizar a mesma aplicação, neste 

caso um dos fatores que podem inibir essa tática e ainda 

agregar valor ao produto é o pioneirismo para determinado 

fim. 

Por usuário Consiste na delimitação de um posicionamento que seja 

estritamente voltada para um público específico. Com isso 

atinge-se um número menos de consumidores, mas ainda 

assim com maior foco, prezando, não pela quantidade, mas 

sim pela qualidade. 

Por concorrente Como o nome já sugere, é a comparação com diferenciais já 

apresentados pela concorrência, sejam eles cor, forma, 

composição, etc. Basta estar baseado em algum diferencial já 

desenvolvido no mix de marketing. 

Por valor (qualidade e preço) Segundo Kotler (2000), não é um posicionamento que seja 

eficaz, uma vez que se todas as empresas de determinado 

segmento utilizarem essa mesma categoria, qual das marcas 

realmente será a mais barata? Essa opção é válida para 

confundir o consumidor e impedir que uma marca decole 

sozinha no mercado, mas não atribui valor de lembrança para 

o anunciante, se tornando um posicionamento geralmente 

ineficaz. Apresentar a relação custo/benefício é uma boa 

saída para esse posicionamento, mas também é facilmente 

neutralizada pelos concorrentes que utilizam a mesma 

estratégia. 

Por foco Esta categoria relaciona-se fortemente com benefícios do 

produto, ou seja, consiste em escolher uma palavra que 

represente um diferencial do produto, um benefício. Essa 

escolha deve ser criteriosa, afirma Lupetti (2007) e deve estar 
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diretamente adequada à linguagem do público-alvo. Neste 

caso ainda é necessário estar atendo às verbas de 

comunicação dos concorrentes, que, caso seja muito maiores 

que as disponíveis, podem se sobressair e atrapalhar as 

estratégias mercadológicas adotadas, pois os concorrentes, 

evidentemente, estarão mais presentes nas mídias. 

Por escada No mercado competitivo, existem diversas marcas, e se torna 

quase impossível lembrar-se de todas. Essa categoria consiste 

em criar uma escada, em que cada degrau é ocupado por uma 

marca. Com isso assume-se a posição ocupante, e traça-se 

um plano de marketing para se alcançar a posição desejada. 

Semelhante ao SBT que se posicionou como a segunda 

colocada em números de audiência televisiva. Portanto essa 

tática somente é recomendada para marcas que têm um 

planejamento de crescimento. 

Tabela 3 - Organização pessoal, com informações retiradas do livro: Gestão Estratégica da Comunicação 

Mercadológica, de Marcélia Lupetti, 2007, Ed. Thomson Pioneira. 

 

Entretanto, mesmo com as divisões de opções de posicionamento, é comum encontrar 

produtos que encaixam seus posicionamentos em dois ou mais categorias, esse fato é 

perfeitamente aceitável “desde que haja sinergia nas estratégias de posicionamento” 

(LUPETTI, 2007, p.80). 

As estratégias utilizadas a fim de posicionar uma marca, empresa ou produto para os 

clientes fazem com que o anunciante adquira uma imagem diferenciada com relação a seus 

concorrentes. Essa imagem é chamada de posicionamento competitivo, garantindo que as 

marcas instaurem-se em um segmento de mercado e possam brigar pela atenção de seus 

consumidores a partir de seus diferenciais, afirmam Holley, Piercy e Nicoulaud (2011). De 

certa forma, o posicionamento competitivo pode ser visto como os resultados dos esforços de 

comunicação realizados pelas empresas. 

As tentativas de criar diferenciação devem satisfazer os seguintes critérios, segundo 

Holley, Piercy e Nicoulaud (2011): Importância – a diferença deve criar um benefício 

valorizado para um grande número de clientes potenciais. Singularidade e antecipação – a 

diferença, não pode ser imitada ou desempenhada melhor por seus concorrentes. 

Superioridade – neste caso o produto deve oferecer a satisfação da necessidade de uma forma 
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superior à ofertada por seus concorrentes. Comunicabilidade – a diferença proposta deve ser 

comunicada e compreendida pelos consumidores. Acessibilidade financeira – os 

consumidores precisar ter condições de pagar pela diferença apresentada. E por fim a 

Rentabilidade – a diferença tem que ser adequada para que a empresa possa torna-la rentável 

para a empresa. Para os autores a posição competitiva pode ser construída em todas as 

dimensões do produto ou serviço, produzindo benefícios para o usuário no mercado, mas ela 

tem que ter uma relação imediata com a percepção dos clientes para com o anunciante, 

fazendo com que se crie uma imagem para a marca. 

Portanto, posicionamento consiste em ser uma estratégia de construir uma imagem de 

marca única na mente do consumidor. E a percepção dele, conforme afirma Lupetti (2007) 

começa com o consumidor e o seu processo de comprar no momento da decisão pelo produto 

A em detrimento do produto B. Essa escolha se dará a partir de um processo de significação e 

adequação de valores, originado pela comunicação das marcas, perfazendo um caminho que 

passa pela mente do consumidor, que enfim realiza a escolha e a compra. 

 

4 CONSUMIDOR: UM COMPORTAMENTO A SER ENTENDIDO  

 

É preciso conhecer os consumidores na tentativa de alcançar plenamente os objetivos 

estabelecidos nos planos de marketing das empresas. Ao mesmo tempo, ter conhecimento 

sobre o comportamento dos consumidores em relação aos produtos faz parte do processo de 

identificação de suas necessidades e desejos, motivadores, na maioria das vezes, de suas 

compras. Conforme Samara e Morsch (2006, p.02) “O marketing está diretamente ligado às 

táticas que buscam satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores, por meio da 

fabricação de produtos e serviços”. 

A partir disso, os estudos teóricos sobre o comportamento do consumidor pode ser 

entendido como o “estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 

compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer 

necessidades e desejos” (SOLOMON apud PINHEIRO, 2006, p. 13). Sendo assim, pode-se 

perceber que o comportamento do consumidor compreende processos cognitivos, 

motivacionais e emocionais que antecedem à compra e estendem-se até o consumo de bens, 

produtos ou serviços. Já para Engel (2000), ao abordar o assunto, argumenta que o 

comportamento do consumidor são as atividades que predispõem os envolvidos a obter, 

consumir e dispor de produtos e serviços, bem como os processos decisórios para a compra. 
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Entende-se como consumidor, toda entidade compradora que, como explica Samara e 

Morsch (2006), tem necessidades ou desejos que precisam ser satisfeitos. Os autores ainda 

afirmam que as pessoas estão constantemente consumindo produtos ou serviços e, 

consequentemente, tendo inúmeras alternativas, que buscam atender as necessidades desses 

compradores. Segundo Drucker (1998), cada empresa deve ter o intuito de suprir as 

necessidades buscadas pelos consumidores e com isso construir uma imagem sólida e 

concreta junto com os consumidores. 

Ao observarem o comportamento do consumidor, os autores Engel, Blackwell e 

Miniard (2000), segmentam seu estudo e abordam por três perspectivas diferentes: 

perspectiva do consumidor (1), pós-moderna (2) e intercultural (3). A primeira refere-se 

diretamente aos hábitos de consumo dos clientes de cada marca ou produto. Para manter e 

criar novos clientes, é preciso cuidá-los excepcionalmente bem, por meio de um serviço 

superior e de qualidade e ainda inovar constantemente. Deste modo, é importante ter claras as 

combinações de táticas no mix de marketing
6
, que atingem diretamente os consumidores e 

também estar atento às táticas que pretendem moldar e influenciar este comportamento, para 

que isto se efetive de forma educativa e influencie um consumo prudente, sem desperdícios e 

sem a influenciar o consumo desnecessário e indisciplinado. 

Para Engel, Blackwell e Miniard (2000) a perspectiva pós-moderna se constitui como 

um estudo de investigação com objetivos e métodos diferentes, que resultam no 

enriquecimento e ampliação dos campos pesquisados. Deste modo, é possível conhecer o 

consumidor de uma forma mais detalhada, o que possibilita ações de marketing com melhor 

definição dos segmentos pretendidos e com maior índice de acerto. Acrescenta-se ainda a 

importância de se utilizar a pesquisa com os consumidores, para entender seu comportamento, 

sem qualquer intenção de influenciá-los, garantindo assim a veracidade dos resultados.  

Já a perspectiva intercultural refere-se aos esforços que os anunciantes necessitam para 

conhecer as necessidades e desejos de seus clientes no intuito de satisfazê-los, de acordo com 

as alternativas culturais relevantes de cada região. Para os autores citados acima, é correto 

afirmar que as necessidades básicas dos consumidores e os processos decisórios sejam 

universais. Assim, as diferenças culturais são importantes fatores motivadores destas escolhas. 

Portanto, uma pesquisa correta e minuciosa, que rompa fronteiras culturais, torna os esforços 

de marketing cada vez mais eficazes, pois levam em conta costumes e crenças diferentes entre 

os consumidores. 

                                                 
6
 O mix de marketing refere-se à combinação dos elementos preço, produto, promoção e praça (distribuição) e 

entre outras funções protege a empresa de ameaças dos concorrentes, segundo Severo Filho (2006). 
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Deste modo, é necessário que sejam realizados estudos aprofundados sobre as 

motivações de consumo. Segundo Karsaklian (2011), estudar essas motivações são essenciais 

para o sucesso mercadológico das empresas, pois com isso a comunicação empregada faz com 

que se estimule as percepções dos consumidores e reduza os freios aos consumos do produto. 

Por isso entende-se que a publicidade instiga o consumo de determinado produto, pois são as 

táticas realizadas com ele que estimulam os desejos dos consumidores a satisfazer as 

necessidades que se tem. 

A autora citada acima ainda afirma que é de responsabilidade dos profissionais de 

marketing a gestão das motivações e diante dos estudos, identificar e minimizar os conflitos 

que podem surgir. Ou seja, um consumidor tem a necessidade de suprir dois problemas de 

consumo com dois produtos diferentes para um mesmo fim, esse fato faz com que ele precise 

escolher entre um ou outro produto. Caso a gestão de marketing identifique essa possibilidade 

e apresente a motivação solucionando os dois problemas apenas com um produto, o 

consumidor não terá a necessidade de escolher entre duas marcas. Dá-se então início ao 

envolvimento do consumidor com a marca e a possível fidelização deste cliente, afirma 

Karsaklian (2011). 

Samara e Morsch (2005) classificam as motivações citadas por Karsaklian (2011) 

como as próprias necessidades de consumo, o esforço das pessoas em alcançarem e 

satisfazerem suas metas pessoais. A autora ainda exemplifica que o ser humano quando sente 

fome, procura alimento, uma vez que se sinta saciado, não há mais motivação para comer, 

deste moto as motivações, segundo os autores são fatores influenciadores na decisão de 

compra. 

Essas necessidades ou motivações que Samara e Morsch (2005) apresentam podem ser 

classificadas em: 

necessidades biogênicas (necessidades fisiológicas inatas de elementos 

indispensáveis para a manutenção da vida, como alimento, água, ar e abrigo) 

ou necessidades psicogênicas (aprendidas no processo de se tornar um 

membro de uma cultura ou sociedade, como status e reconhecimento) (2005, 

p.103). 

 

Ainda é possível encontrar outras descrições, por exemplo, as apresentadas por 

Solomon (2002) que classifica as necessidades como utilitárias e hedônicas. Em que a 

primeira, refere-se à escolha por determinados produtos com base em pensamentos 

fundamentados racionalmente, com atributos objetivos e tangíveis para sua satisfação, são 

exemplos disso a escolha por determinado modelo de automóvel pela autonomia que o carro 

vai oferecer no decorrer do seu uso. Já as necessidades hedônicas tratam de sentimentos mais 
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subjetivos e estão ligadas diretamente à experiência de uso, como alegria, autoconfiança e 

fantasia decorrente tanto da aquisição como do uso. De um modo geral, as necessidades 

surgem em um momento de tensão do consumidor, que por sua vez incuba essa necessidade e 

quando ela atinge determinado nível de intensidade automaticamente se transforma em 

predisposição ou motivos que direciona o consumidor para o ato da compra, segundo afirma 

Samara e Morsch (2005). 

Muitas teorias têm sido desenvolvidas acerca do comportamento dos consumidores e 

sobre suas decisões de compra. Essas teorias referem-se às motivações psicológicas sobre o 

consumo. Diferentes teorias, como “a teoria de Freud”, “a teoria de Marlow”, entre outras, 

que estudam desde o pensamento econômico, em que economistas propuseram, entre outras, 

explicações para o consumo e a demanda, até as teorias comportamentais e psicanalíticas. 

Para o uso, nesta pesquisa será abordada a Teoria da Hierarquia das necessidades de Maslow, 

apresentada em 1970. Esta escolha se deu por ser a mais conhecida abordagem sobre as 

necessidades que motivam o comportamento humano e por tratar de motivações psicológicas 

que atuam no inconsciente do consumidor, uma vez que muito deles, ao serem questionados 

sobre o consumo, alegam não ter conhecimento de onde surgiram tais estímulos para a 

decisão de compra, fator que será estudado nesta pesquisa. 

O estudo de Maslow realizado em 1970, conforme apresentado por Samara e Morsch 

(2005), teve base em experimentos científicos com centenas de pessoas voluntárias e com isso 

se concebeu uma descrição útil e organizada de como o comportamento humano se 

movimenta por meio de uma hierarquia das necessidades biogênicas e psicogênicas citadas 

acima por Samara e Morsch (2002). Segundo as autoras, essas necessidades, são universais e 

comuns a todos os seres humanos em determinadas situações, que foram organizadas em 

cinco categorias ordenadas das mais urgentes para as menos, em uma escala piramidal de 

importância, conforme a figura abaixo:  
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Figura 8 Hierarquia das necessidades de Maslow 

 

Segundo apresenta Karsaklian (2011), a teoria de Maslow fundamenta-se nas 

necessidades dos consumidores. Uma vez identificadas, elas são organizadas em uma ordem 

de importância e com isso possibilitando uma hierarquização. A partir disso, o consumidor 

procura suprir as necessidades que mais lhe parecem importantes e assim consecutivamente. 

Essa necessidade para de existir por um tempo, assim que ela foi satisfeita, afirma a autora, 

dando início à busca pela satisfação da necessidade seguinte. 

Evidentemente os níveis de hierarquia não independem uns dos outros, Karsaklian diz 

que, os níveis não são excludentes, mas sim, “ocorre uma transformação de valência na 

dinâmica do indivíduo” (2011, p.35). A autora ainda comenta que, a satisfação de algumas 

necessidades, que parecem ser o foco principal do consumidor, simultaneamente pode existir 

outros desejos incluídos. Esse fato explica a teoria da motivação e a importância do seu 

estudo para a atividade mercadológica, uma vez que identificando essas necessidades, poderá 

se criar produtos únicos que se encaixem melhor na solução de problemas que o consumidor 

tenha. As necessidades são compostas por diversos elementos que envolvem fatores 

diferentes, conforme é possível observar na tabela abaixo, baseada nos conceitos apresentados 

por Karsaklian (2011) e Samara e Morsch (2005): 

 

Categorias de necessidades humanas 

Fisiológicas São as necessidades básicas para a sobrevivência das pessoas, como 

fome, sede, sono, etc. Segundo Karsaklian (2011) apenas com essas 

necessidades satisfeitas, é possível receber e decodificar estímulos que 

possam surtir efeito para a satisfação das demais necessidades. 

Segurança Envolvem necessidades de segurança física e psíquicas, incluindo 

ordem, estabilidade, certeza, saúde, moradia e a busca pelo controle 



40 

 

sobre a vida. O indivíduo busca proteção de todas as maneiras possíveis. 

Afeto Refere-se à necessidade de pertencimento a determinado grupo, de 

afeição e integração, fazendo com que as pessoas se esforcem para dar e 

receber amor. Abrange ainda, aceitação, afiliação, afeto e 

relacionamento. 

Status e estima Necessidade de reconhecimento, status e prestígio social a fim de 

conquistar o respeito dos outros, há a necessidade e o desejo de auto-

reconhecimento. O indivíduo sente a necessidade de liderança, 

dependência, enfim, das qualidades que lhe darão estima e status aos 

olhos dos outros. 

Realização Estas por sua vez, ocorrem quando todas as demais estão supridas. Neste 

momento o indivíduo busca o autoconhecimento, a autoafirmação e o 

autodesenvolvimento, são produtos para seu próprio prestígio. 

Tabela 4 Organização pessoal baseada nos livros Comportamento do Consumidor (Eliane Karsaklian, 

2011 Editora: Atlas) e Comportamento do Consumidor: conceitos e casos (Beatriz Santos Samara e Marco 

Aurélio Morsch, 2005 Editora: Pearson) 

 

O consumo, como pode ser percebido, advém de influências que garantem ao 

consumidor o poder de escolher por determinado produto. Partindo da necessidade de compra 

para suprir os seus anseios, depois buscando informações, passando pelo o ato da compra e 

por fim o uso propriamente dito. Deste modo, segundo Samara e Morsch (2005) os 

profissionais de marketing costumam utilizar aspectos relacionados à personalidade dos 

consumidores para a obtenção do resultado esperado das mensagens. Um destes aspectos, o 

qual será utilizado nesta pesquisa, é o de autoconceito ou autoimagem. Para as autoras acima 

citadas,  

 
toda pessoa tem uma imagem de si mesma, que é o autoconceito. Ele inclui uma 

ideia daquilo que a pessoa normalmente é (eu real) e o que gostaria de ser (eu ideal) 

em relação a traços de personalidade, hábitos, posses, relacionamentos e 

comportamento. Para alguns, o autoconceito refere-se a realizações intelectuais ou 

profissionais; para outros, relaciona-se ao tipo de vida material que se deseja ter 

(SAMARA E MORSCH, 2006, p.141). 

 

Deste modo é possível identificar estereótipos ou até mesmo imagens sociais 

desejadas pelo consumidor, com o intuito de ascensão social. Neste universo podemos, 

segundo Samara e Morsch (2005), identificar cinco dimensões de autoconceito do 

comportamento do consumidor: o eu real, a maneira como o consumidor realmente se vê. Eu 

ideal, a posição que os consumidores almejam alcançar. O eu social como a percepção dos 

consumidores perante os outros ou como os outros o veem. O eu ideal para os outros se 
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relaciona com a forma que o consumidor gostaria de ser visto pelos outros. E por fim o eu 

esperado que se refere a como os consumidores esperam ver a si mesmos dentro de um 

determinado tempo. 

As autoras Samara e Morsch (2005), ainda afirmam que é preciso estudar o vinculo do 

autoconceito e o significado dos produtos, pois podem ser utilizados em contextos diferentes, 

dependendo do produto e usos ao serem comprados. Como no caso de produtos domésticos, o 

consumidor pode ser orientado pelo seu eu real, enquanto na compra de uma casa ou um carro 

ele pode ser guiado pelo seu eu social ou ainda o eu ideal para os outros. Estes efeitos de 

influência devem ser considerados no contexto específico em que ocorrem, pois são 

influenciados diretamente pelos fatores sociais, culturais, financeiros e históricos de cada 

indivíduo consumidor. 

Os consumidores das sociedades modernas, conforme salienta Karsaklian (2011), 

buscam produtos a partir de uma visão além de suas necessidades. Atualmente o valor do uso 

perpassa até o valor simbólico que determinado produto ou serviço vai agregar ao 

consumidor. Deste modo, a autora afirma que algumas formas de consumo de objetos assume 

sentido apenas quando feito em um contexto social, fato que garante a presença social, o 

pertencimento e o status mencionado anteriormente nas categorias de necessidades humanas. 

Segundo o sociólogo George Gurvitch (1966), classes sociais são 

 

grupos específicos de grande envergadura, que representam macrocosmos de 

grupamentos subalternos, macrocosmo cuja unidade é fundamental sobre sua 

inferioridade, sua resistência à penetração pela sociedade global, sua 

incompatibilidade radical entre eles, sua estruturação arrojada, implicando 

consciência coletiva predominante e obras culturais específicas (GURVITH 

apud KARSAKLIAN, 2011, p. 119-120). 

 

Diante da afirmação acima, podemos entender, através de uma visão mercadológica 

que o consumidor realiza sua decisão de compra, frequentemente, conforme relatam Samara e 

Morsch (2005), influenciado pela classe social a qual pertence ou que desejam pertencer. 

Entende-se por classes sociais, divisões ordenadas e relativamente permanentes de uma 

sociedade, em que os indivíduos possuem valores, interesses e comportamentos semelhantes. 

As autoras ainda atentam para o fato de que para a segmentação dessas classes sociais, são 

valores individuais e o estilo de vida são fatores fundamentais que determinam o 

comportamento do consumidor. Diferentemente dos valores culturais que podem levar anos 

para serem alterados, os valores da classe social podem ser alterados rapidamente, conforme 

as aspirações dos integrantes de cada uma. 
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4.1 COMPRA: O PROCESSO DE DECISÃO VISTO POR ETAPAS  

 

A partir dessas considerações é importante observar os fatores que influenciam a 

decisão de compra por um determinado produto ou serviço. Nesse processo, é fundamental, 

conhecer o modo como surgem às necessidades, a procura por informação e os fatores que o 

consumidor leva em conta na decisão de compra. Deste modo, Dias (2003) exalta a 

necessidade de conhecer o comportamento do consumidor e seus costumes para assim realizar 

um planejamento de marketing que consiga atingir os objetivos estabelecidos. 

Autores como Nicossia (1996), Howard-Sheth (1969) e Engel, Kollat & Blackwell 

(1995) criaram modelos de estudos do comportamento que foram e ainda são utilizados para a 

compreensão do consumo. Eles organizam as variáveis de compra em processos divididos em 

etapas, que podem ser separadas e analisadas de forma singular, possibilitando um maior 

entendimento do funcionamento. 

 

4.1.1 Modelo de Nicossia 

 

O primeiro modelo surgiu em 1966 com o estudo de Nicossia, que apresentou um 

formato simplificado, “reconhecendo que as motivações de compra surgem da atitude positiva 

existente previamente em relação à marca” (DIAS, 2003, p. 78). Esse modelo baseava-se num 

sistema de input-output e segundo Giglio (2003), estava bastante voltado para a propaganda e 

fidelidade de marca. Em que, inputs são as mensagens das propagandas que são decodificadas 

conforme as características de cada indivíduo e os outputs que geram avaliação e despertam o 

desejo e a compra.  

Portanto, como descreve Giglio (2003), o modelo de Nicossia, divide-se em quatro 

etapas em que a primeira refere-se aos estímulos recebidos pelo sujeito por meio das 

propagandas que são analisadas conforme vivências anteriores criando uma opinião favorável 

ou não à compra. A segunda etapa consiste na investigação das possibilidades de compra e no 

desenvolvimento da motivação para a compra. Na terceira etapa encontra-se a compra 

propriamente dita e na quarta o consumo e troca de informações que podem ou não alterar a 

disposição para novas compras. Em síntese, o modelo de Nicosia, dever ser considerado, 

segundo Karsaklian (2011), pela sua originalidade e seus limites, estes que serviram de ponto 

de partida para os outros trabalhos. 
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4.1.2 Modelo de Howard-Sheth 

 

O modelo apresentado por Howard e Sheth é descrito por Karsaklian (2011) como o 

mais completo e mais significativo para as pesquisas realizadas sobre comportamento de 

compra. Ele foi criado em 1969 e segue a escola behaviorista
7
 tentando explicar como o 

consumidor consegue transformar os estímulos de marketing em decisão de compra, ou seja, 

inputs em outputs. Neste modelo são apresentadas quatro variáveis diferentes que culminam 

na decisão, ou não, de compra. São elas as variáveis de entrada (inputs), as variáveis 

“hipotéticas”, as variáveis de saída (outputs) e as variáveis “exógenas”, ou seja, que crescem 

circularmente. 

Segundo a autora, podemos entender as variáveis de inputs como as que correspondem 

aos diferentes estímulos presentes no ambiente comercial, os produtos, no ambiente 

simbólico, a propaganda e no ambiente social as comunicações entre os demais consumidores. 

Ao serem recebidas, essas variáveis, pelo consumidor, elas são processadas e guardadas por 

interação com as variáveis hipotéticas. Que por sua vez, segundo Giglio (2003) são as 

aprendizagens e percepções que os indivíduos adquirem durante a vida. 

Este processo, ao longo de várias compras, vai tornando-se corriqueiro, segundo, 

Karsaklian (2001), o conjunto citado e os mediadores são conhecidos, a busca por informação 

é esquecida enquanto a percepção de cada individuo exerce a influência para a compra. O 

processo torna-se simplificado e pode ocorrer o que conhecemos por fidelização, até que 

aconteça um fenomeno de cansaço no consumidor, despertando mais uma vez as etapas do 

processo e fazendo com que ele troque de modelo, produto ou marca. 

 

4.1.3 Modelo de Engel, Kollat & Blackwell 

 

E ainda, é possível observar o modelo de processo de decisão de compra proposto por 

Engel, Kollat & Blackwell, que possui características de um modelo teórico científico, 

“extremamente analítico, ele propõe uma estrutura explicativa do comportamento de escolha 

da marca pelo consumidor e estabelece relações entre as variáveis intervenientes e sua 

expressão mensurável”.  (KARSAKLIAN, 2001). A autora ainda afirma que é um modelo 

primordial para a pesquisa do consumidor, uma vez que é extremamente analítico e propõe 

uma estrutura explicativa do comportamento de compra do consumidor estabelecendo uma 

                                                 
7
 “[...] sistema teórico da psicologia que propõe um estudo exclusivamente objetivo do homem, determinando 

que a única fonte do comportamento é o comportamento observável. Essa escola estuda os imputs e os outputs 

sem interessar-se pelos processos internos do indivíduo” (KARSAKLIAN, 2011, p.26). 
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relação entre as variáveis que compõem a escolha e suas expressões mensuráveis. Ele ainda 

indica os pontos de maior impacto dos esforços utilizados nas estratégias do mix de marketing 

sobre o comportamento do consumidor. Também é dividido em quatro etapas: “os estímulos 

mercadológicos, as variáveis de influência (fatores individuais, sociais e situacionais), o 

processo da informação (memória e aprendizagem) e a sequência de decisão” (GIGLIO, 2003, 

p.106). 

Este último item é a parte mais elaborada do processo, subdivide-se em cinco partes, 

descritas por Karsaklian (2001): o reconhecimento de um problema, que consiste no momento 

em que o consumidor entende a discrepância entre o estado atual e o estado desejado. Esta 

consição é necessária para desencadear o processo, mas não suficiente, pois condições 

financeiras ou temporais podem impedi-lo de evoluir. A segunda etapa é a busca por 

informação, com o intuito de resolver o problema, o consumidor então realiza uma análise das 

informações estocadas na memória. Na terceira etapa, ele avalia as alternativas, os elementos 

e os produtos disponíveis no segmento que deseja. Nesta estapa as condições situacionais 

podem conduzir o consumidor até uma reavaliação do processo. Por fim a análise pós compra 

pode conduzir a uma busca complementar, reduzindo as divergencias entre necessidade e uso, 

esta etapa exerce influência sobre as primeiras etapas dos próximos processos de decisão, no 

caso de futuras compras. 

Portanto, ao reconhecer o ser humano como um ser social entende-se que ele está 

“inserido num conjunto de regras preexistentes, porém mutáveis e o objetivo do sujeito é fazer 

parte do grupo” (GIGLIO, 2003, p.49). Assim, as necessidades biológicas, psicológicas e 

econômicas para a realização social do ser humano culminam no surgimento do consumismo. 

Com isso, a partir das regras preexistentes somadas à necessidade de diferenciação dos 

consumidores, que cada vez mais são agrupadas em categorias semelhantes e a necessidade de 

diferenciação dos produtos entre seus concorrentes do mercado, o posicionamento, que cria a 

imagem dos produtos na mente dos compradores, adquire um papel fundamental nas táticas 

de marketing adotadas pelos anunciantes. 
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5 METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa apresenta primeiramente natureza qualitativa, pois, segundo Michel 

(2009), considera a comprovação a partir da experimentação empírica. Neste caso, buscou-se 

identificar quais fatores contribuíram para a decisão de compra do novo Ford Fusion, bem 

como analisar o posicionamento utilizado para a campanha e relacioná-lo com fatos pessoais 

da vida dos consumidores. Assim, a interpretação dos dados se dá “à luz do contexto, do 

tempo e dos fatos” (MICHEL, 2009, p. 37). Segundo a autora, o fato de o pesquisador 

participar, compreender e interpretar os dados a fim de encontrar as respostas para os 

questionamentos do trabalho qualifica a análise das informações, a partir da observação 

realizada pelo pesquisador diante dos elementos coletados. 

A pesquisa qualitativa possibilita também aprofundar o conhecimento acerca de 

determinado assunto com o propósito de confirmar ou não, os pressupostos da pesquisa, com 

uma abordagem flexível que, conforme Duarte e Barros (2005), não necessita de uma 

sequência pré-determinada com números absolutos, conseguindo-se assim um caminho com 

máximas subjetivas. Ao mesmo tempo, esta pesquisa apresenta-se em um nível exploratório, 

pois como afirma Gil (2006, p. 43) “tem a principal finalidade de desenvolver, esclarecer e 

modificar ideias, tendo em vista, a formulação de um problema mais preciso”. 

Através de uma revisão bibliográfica, construiu-se um aporte teórico para o 

embasamento da pesquisa, além de serem formulados o problema de pesquisa e os objetivos 

tanto geral como os específicos. Esta fase caracterizou-se pela busca de informações sobre os 

temas abordados para “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-

lo mais explícito [...] para isso é comum autores considerarem a fase da leitura e composição 

do referencial teórico como sendo uma revisão bibliográfica” (GIL, 2008, p. 41). Nesta etapa, 

não se tem o intuito de resolver o problema, mas sim reconhecer informações que possibilitem 

um entendimento melhor e recolher conhecimentos prévios sobre o problema de pesquisa 

(MICHEL, 2009). 

Ao mesmo tempo, este estudo traz o conceito de pesquisa documental que é, segundo 

Gil (2006), semelhante à pesquisa bibliográfica, porém esta se vale de materiais, não 

analíticos e que podem ser reelaborados conforme o objeto de pesquisa.  Para tanto, buscou-se 

informações sobre a campanha criada pela agência J. Walter Tompson Publicidade Ltda., 

neste trabalho, chamada de JWT apenas, de São Paulo, para o lançamento do novo Ford 

Fusion no Brasil. Através de troca de e-mails, estabeleceu-se um contato com a account 
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manager
8
 Lívia Rodrigues

9
, uma das responsáveis pela conta da Ford na agência. A partir 

destes e-mails, foram enviadas questões, conforme apêndice A, que auxiliaram a coleta de 

dados da pesquisa e comprovaram a linha criativa utilizada na concepção do posicionamento 

da campanha.  

Depois da relação estabelecida com a agência JWT, foi contatado o Diretor de 

Marketing da Concessionária Ford em Santa Maria, Superauto Comércio de Veículos Ltda., 

senhor Cezar Manzoni, com a pretensão de conhecer melhor o perfil do consumidor, antes da 

elaboração dos questionamentos. Com isso, descobriu-se que os proprietários do Novo Ford 

Fusion pertencem a um grupo de clientes especiais da Superauto e por esse motivo, não foi 

autorizada por parte da empresa Superauto a liberação do mailing destes clientes para um 

possível contato por parte do pesquisador. Deste modo, o contato com os clientes da 

concessionária, consumidores do novo Ford Fusion, foi feito de maneira direta com 

proprietários dos veículos pelo próprio pesquisador, sem qualquer mediação da empresa em 

questão. Este contato foi realizado por telefone, a partir de contatos obtidos com conhecidos 

dos proprietários. Foram contatados seis proprietários, em que apenas quatro responderam de 

forma positiva à solicitação de integrarem a amostra desta pesquisa. 

Com base na definição e identificação do público, sendo composto por proprietários 

do novo Ford Fusion, foram selecionados os consumidores que representam a amostra para 

esta pesquisa. A partir do conhecimento de quem comporia a amostra, da compilação dados 

fornecidos pela agência JWT, tendo como foco o problema de pesquisa e o aporte teórico do 

referencial, optou-se, inicialmente, por aplicar questionários como instrumento de coleta de 

dados a fim de obter respostas rápidas e precisas. Para a elaboração de um questionário, deve-

se “levar em conta os tipos, a ordem, os grupos de perguntas, a formulação das mesmas e 

também tudo aquilo que se sabe sobre percepção, estereótipos, mecanismos de defesa, 

liderança etc.” (AUGRAS apud MARCONI E LAKATOS, 2003, p.202).  

Para verificar se esta seria a técnica mais adequada para a presente pesquisa, foi 

realizado um pré-teste no intuito de “evidenciar possíveis falhas na redação do questionário, 

tais como: complexidade das questões, imprecisão da redação, desnecessidade das questões, 

constrangimento ao informante, exaustão etc” (GIL, 2006, p. 137). Com isso, observou-se a 

necessidade de uma técnica de coleta de dados que oferecesse maior clareza nas respostas que 

permitisse ainda entender melhor o que o consumidor pensa de si mesmo e como ele se coloca 

                                                 
8 Gerente de contas.  
9 RODRIGUES, Livia. Rodrigo Fontana - Contato TFG . [mensagem pessoal] Mensagem recebida por 

<http://sn145w.snt145.mail.live.com/default.aspx#!/mail/InboxLight.aspx?n=368630610!n=565850048&st=livia.rodrigues

%40jwt.com&cid=133743a7-6b55-4d39-6eda-3223d61aeda8&fv=1>, em 24 abr. 2012. 
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perante a sociedade de consumo. Entendeu-se que por meio de questionários, os entrevistados 

não expressariam reais sentimentos relativos à decisão de compra, deste modo a entrevista se 

fez um método amis abrangente que possibilitaria uma conversa mais informal para a coleta 

de dados. 

A partir disso, optou-se por aplicar entrevistas como método de coleta de dados, uma 

vez que, segundo Michel (2009, p. 68), estas apresentam vantagens como “maior 

flexibilidade, permitindo esclarecimentos, perguntas, confirmações etc. Maior possibilidade 

de avaliar atitudes, condutas, registros de reações, gestos etc., oportunidade para obtenção de 

dados relevantes que não se encontram em fontes documentais”. 

Assim, foram aplicadas entrevistas do tipo semiestruturadas que “permite explorar 

amplamente uma questão” (MICHEL, 2009, p. 68), deixando livre ao pesquisador abordar 

qualquer direção que julgar mais adequada para obter os dados. Já para Gil (2006) esta 

entrevista deve ser considerada como informal, pois permite uma conversação aberta com o 

entrevistado, que neste caso, são informantes-chave, ou seja, os próprios consumidores do 

novo Ford Fusion. 

A partir disso, os dados encontrados foram observados à luz da análise de conteúdo. 

Pois, de acordo com Duarte e Barros (2005) a análise de conteúdo,  

 

ocupa-se basicamente com a análise de mensagens, o mesmo ocorrendo com 

a análise semiológica ou análise de discurso. As principais diferenças entre 

essas modalidades são que apenas a análise de conteúdo cumpre com os 

requisitos de sistematicidade e confiabilidade (DUARTE e BARROS, 2005, 

p.286). 

 

Para tanto, com o objetivo de sistematizar as informações encontradas, foram criadas 

quatro categorias de análise: 1) vivências, 2) motivações, 3) influências e 4) status. Essas 

categorias de análises foram norteadoras das questões aplicadas nas entrevistas, conforme o 

apêndice B desta pesquisa.  

 

5.1 OS ENTREVISTADOS 

 

As entrevistas foram aplicadas com quatro proprietários do Novo Ford Fusion, 

adquiridos em Santa Maria - RS, na concessionária Superauto, no período de junho de 2009 

até dezembro de 2011. Os contatos com os proprietários, integrantes da amostra, foram 

realizados pelo próprio pesquisador que teve acesso aos mesmos através de contatos pessoais 

que conheciam os consumidores. 
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São eles: PX, MF, AG, MM
10

. 

PX, feminino, 31 anos, corretora de imóveis e administradora de uma empresa familiar em 

Santa Maria, proprietária de um Ford Fusion, quatro cilindros, ano 2010. 

MF, feminino, 51 anos, proprietária de uma franquia nacional em Santa Maria, ex-

proprietária de um Ford Fusion, quatro cilindros, ano 2009. 

AG, masculino 31 anos, proprietário de empresa de comunicação visual em Santa Maria, 

proprietário de um Ford Fusion, quatro cilindros, ano 2012. 

MM, feminino, 36 anos, funcionária pública em Santa Maria, proprietária de um Ford 

Fusion, quatro cilindros, ano 2011. 

 

5.2 AS ENTREVISTAS 

 

 Foram aplicadas entrevistas em profundidade, pois segundo Duarte e Barros (2005) 

esta pesquisa busca saber como o posicionamento contribuiu para a decisão de compra. Deste 

modo, entende-se, segundo os autores que ela tem o “objetivo de fornecer elementos para a 

compreensão de uma situação ou estrutura de um problema” (2006, p. 63) com relação a 

estudos qualitativos. Diante disto, foi possível observar como a mensagem da campanha foi 

entendida pelo consumidor do novo Ford Fusion. 

 As entrevistas foram com roteiros de perguntas semiestruturadas que  

 

parte de questões-guia que dão cobertura, apoiados em teorias e hipóteses 

que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 

recebem as respostas do informante (TRIVIÑOS apud DUARTE e 

BARROS, 2005, p.66) 

 

 A escolha desse tipo de entrevista acontece a partir da identificação da necessidade de 

flexibilidade na conversação com os entrevistados a fim de perceber os fatores e conceitos 

intrínsecos aos mesmos que vieram a interferir na escolha de compra.  

 Com todos os entrevistados, inicialmente foi realizado um contato solicitando a 

disponibilidade e o agendamento para a realização da entrevista. Na data, local e horário 

agendado, foram explicados os fins da pesquisa e assim como a utilidade dos dados e como 

os mesmo seriam utilizados deixando claro a transparência e a cientificidade do estudo. Após 

os esclarecimentos iniciais foram aplicadas as entrevistas, com base no roteiro norteador, 

                                                 
10

 Uso somente de iniciais, resguardando o direito de anonimato dos entrevistados. 
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presente no apêndice B deste trabalho, a fim de coletar os dados necessários para responder 

aos questionamentos desta pesquisa. Após a coleta das informações foi apresentado a cada 

entrevistado o comercial utilizado como objeto de pesquisa, salientando os pontos que 

culminaram na formulação do problema de pesquisa e nos objetivos desse trabalho. 

 A técnica de coleta de dados foi aplicada em dias diferentes, conforme a 

disponibilidade de cada entrevistado.  

 Entrevistado PX, a técnica foi aplicada no dia 24 de abril do corrente ano, às 19 

horas, em um encontro informal no próprio carro da entrevistada.  

Entrevistado MF, a técnica foi aplicada no dia 27 de abril do corrente ano, às 14 

horas, no escritório comercial da própria entrevistada. 

 Entrevistado AG, a técnica foi aplicada no dia 30 de abril do corrente ano, às 11 

horas, no escritório comercial do próprio entrevistado. 

 Entrevistado MM, a técnica foi aplicada dia 28 de maio do corrente ano, às 20 horas 

na residência da entrevistada. 

 As respostas coletadas, juntamente com os conceitos levantados na pesquisa 

bibliográfica e o posicionamento adotado na campanha, foram analisadas com o intuito de 

buscar respostas ao problema de pesquisa definido previamente. Com isso, foi possível 

entender melhor o comportamento mercadológico e social dos consumidores do Novo Ford 

Fusion bem como o processo de decisão de compra do automóvel. A partir disso, foi possível 

constatar valores intrínsecos ao posicionamento utilizado na campanha e se eles condizem 

com fatos sociais presentes na vida dos proprietários. 

 

5.3A CRIAÇÃO: FORD FUSION 

 

Como objeto de estudo, foi delimitado o posicionamento utilizado na campanha de 

lançamento do novo Ford Fusion no Brasil. O conceito foi empregado em peças impressas, 

eletrônicas e digitais, com isso foi escolhido o comercial de 30 segundos, conforme anexo A, 

criado pela agência JWT, veiculado a partir de junho de 2009 em rede nacional, por trazer 

explicitamente a mensagem para os espectadores.  

O Ford Fusion foi lançado no Brasil em 2006 e dois anos mais tarde, assumiu a 

liderança em vendas, segundo Rodrigues, account manager da agência JWT, superando seus 

concorrentes: Chevrolet Omega, Honda Accord, além dos modelos Passat e Jetta da 
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Volkswagem. Rodrigues ainda afirma que, o modelo “se consolidou como o primeiro carrão 

de luxo do Brasil” por oferecer ao consumidor atributos como elegância e conforto para toda a 

família.  

A account manager, ressalta que, em 2010, a Ford lançou o Novo Ford Fusion, 

mantendo todos os atributos presentes no modelo anterior, porém com mais esportividade e 

luxo. Assim a marca incorpora uma proposta emocional, para que o consumidor perceba o 

novo: a esportividade no segmento de carros de luxo. 

Quando lançada no Brasil, a campanha de Novo Ford Fusion, segundo Rodrigues, 

utilizou o posicionamento: “o carro da melhor fase da sua vida”. Colocando-se como uma 

opção superior aos demais carros do seu segmento, apresentando-se como uma opção de 

compra na fase em que o consumidor se dá o prazer de fazer uma escolha superior sem 

preocupar-se com valores ou condições de compra, afirma a account manager.  

Para chegar a esse posicionamento, a agência criou duas perguntas que dariam início à 

criação da campanha: “Que novos conceitos podem surgir das mudanças do novo Fusion? 

Como esses novos valores podem ser trabalhados na comunicação?”. As linhas mais arrojadas 

do novo modelo, a esportividade e o novo motor mais potente, uniram-se a todo o valor já 

atribuído ao modelo anterior, a agência optou por comunicar o novo conceito utilizando a 

assinatura “quem dirige um Ford Fusion, fez por merecer”. Mesma utilizada no lançamento 

do modelo em 2006 e com isso se conseguiu preservar os valores que definem a compra e 

ainda agregar diferencial que o melhor posicionaria no segmento, segundo dados recebidos da 

agência. 

Conforme é possível perceber no fragmento do texto do Jornal The Economist
11

 

trazido por Karsaklian (2011, p.174):  

 

A Ford Motor Company identificou quatro segmentos básicos de estilo de 

vida para seus carros: Tradicionalistas (que escolhem madeiras, couro e 

cromados); Liberais (interessados em características ambientais e de 

segurança); Sobreviventes (que buscam risco financeiro mínimo, indo para 

opções mais baratas); e Aventureiros (que realmente gostam de carros e 

querem modelos que se adaptem a sua própria autoimagem). (The 

Economist, 30 set. 1995). 

 

O modelo foi posicionado para um público com poder aquisitivo elevado, levando em 

consideração as segmentações da marca, que divide seus modelos com base no 

comportamento de seus consumidores em potencial. Com essa tática, a marca consegue 

                                                 
11

 http://www.economist.com/  

http://www.economist.com/
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direcionar seus esforços de comunicação e impactar de forma mais eficaz o público-alvo de 

cada campanha criada. 

 

6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

As informações obtidas após a realização das entrevistas com os proprietários do novo 

Ford Fusion são analisadas a partir de quatro categorias: 1) vivências, 2) motivações, 3) 

influências e 4) status. Este agrupamento justifica-se devido à necessidade de sistematizar os 

dados e também na tentativa de facilitar o entendimento. Para fins de conferência, as 

entrevistas estão disponíveis no anexo A desta pesquisa. 

 

6.1 VIVÊNCIAS  

 

Quando questionados sobre quais fatores relativos à sua história de vida, os 

entrevistados consideravam responsáveis pelos bens materiais que possuíam atualmente, os 

quatro integrantes da amostra escolhida, identificaram o trabalho como principal fator para 

alcançar suas metas. A luta pelos ideais e esforço em vencer na vida tem grande peso no seu 

poder de compra. Houve ainda dois entrevistados que justificaram seus bens por herança de 

família. Porém, todos os quatro entrevistados, colocaram-se como pessoas batalhadoras que 

estão empenhados no crescimento social e pessoal, a fim de alcançar o que almejam. 

Diante das colocações dos entrevistados, foi possível identificar os aspectos 

relacionados ao conceito ou a imagem que os integrantes da amostra têm de si mesmo. Neste 

ponto, é pertinente citar novamente Samara e Morsch, quando dizem que: 

 

toda pessoa tem uma imagem de si mesma, que é o autoconceito. Ele inclui uma 

ideia daquilo que a pessoa normalmente é (eu real) e o que gostaria de ser (eu ideal) 

em relação a traços de personalidade, hábitos, posses, relacionamentos e 

comportamento. Para alguns, o autoconceito refere-se a realizações intelectuais ou 

profissionais; para outros, relaciona-se ao tipo de vida material que se deseja ter 

(2006, p.141). 

 

Deste modo, com base na argumentação das autoras, foi possível observar que as 

aspirações dos consumidores, quanto ao tipo de vida que levam e os aspectos que fizeram 

chegar a esse estilo de vida, que todos os consumidores pertencem a uma classe social 

privilegiada, ou seja, mantém um alto padrão de vida sem que seja necessária a preocupação 
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com valores financeiros e se permitem dar o luxo de consumir produtos de qualidade 

independentemente do preço cobrado por eles. 

Sobre o questionamento relacionado com a origem dos seus bens, a entrevistada PX, 

acredita que, “grande parte dos bens que possuo hoje, vem de herança da minha família” e 

afirma ainda que “não tenho necessidade de trabalhar, apenas trabalho porque gosto disso”. 

PX ainda ressalta que os ensinamentos que foram transmitidos pelo seu pai influenciaram 

bastante na construção de tudo que hoje possui. Por outro lado a entrevistada MF assegura 

que, os bens que possui atualmente, “são provenientes de seu trabalho e dedicação em 

alcançar minhas metas”. Já o entrevistado AG, garante ter alcançado os bens que possui hoje a 

partir do próprio trabalho e com auxílio de heranças de família. E a funcionária pública MM, 

atribui como principal fator para ter alcançado o que possui hoje a sua, “trajetória de esforço, 

de trabalho e de estudo, pois sempre estive buscando melhorar de vida e me superar dia pós 

dia”. 

 

6.2 MOTIVAÇÕES 

 

Quando questionados sobre o principal fato que influenciou a compra, a entrevistada 

PX, afirma que, “o design arrojado e elegante teve forte peso em sua decisão”, mas salienta 

que o “acabamento, o conforto e a potência do modelo foram determinantes na minha 

escolha”. A proprietária destacou ainda que ao procurar entre diversos carros, ela encontrou, 

“um modelo que ia ao encontro de minhas expectativas, além de combinar com meu estilo”. 

No momento da escolha pelo Ford Fusion, dentre as opções que a entrevistada procurou, este 

foi o modelo que mais se assemelhou ao que ela procurava, e ainda observa que não teve 

outro modelo que se sobressaísse perante aos opcionais oferecidos pelo modelo da Ford.  

Semelhante à resposta anterior, a proprietária MM alega ter buscado um carro, 

“espaçoso, grande, imponente que correspondesse aos meus quesitos de qualidade para o meu 

primeiro carro”. Antes de realizar a compra, a entrevistada teve contato com o Ford Fusion de 

um amigo, que influenciou e apoiou a escolha pelo modelo. Além disso, diz que já via o 

modelo na rua e o que chamava mais atenção era a imponência que o carro transmitia. Após 

isso, estimulada pelo atendimento da concessionária Ford a entrevistada, acabou optando 

realmente pelo modelo. A pesquisada frisou que, “eu estava procurando um padrão de carro 

que condissesse com a minha necessidade, com meu padrão de vida”. Este padrão de 

necessidade, na sua percepção, foi suprido inteiramente pelo Ford Fusion. 
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Ambas entrevistadas, demostram uma compra impulsionada por uma necessidade de 

categoria de estima, conforme apresentada por Karsaklian (2011) e Samara e Morsh (2005), 

pois demonstram a desejo de reconhecimento, status e prestígio social, a fim de conquistar 

prestígio e estar pertencendo a um seleto grupo de consumidores de um produto que lhes daria 

reconhecimento. Ainda pode ser notados conceitos da necessidade de realização, pois é um 

produto para o seu próprio prestígio. 

Já a entrevistada MF, que utilizava o carro principalmente para locomoção dentro da 

cidade e para viagens semanais, diz que os principais fatores que contribuíram na escolha por 

um Ford Fusion foram, o design imponente que o carro apresenta e o test drive realizado na 

concessionária, pois através disso teve confirmações da segurança que o modelo oferecia. 

Após essas confirmações, e com o aval da família que influenciou na escolha, a compra foi 

concretizada. Enquanto o entrevistado AG, que trocou um Vectra Elite
12

 pelo Ford Fusion, 

atribui como principal motivo para a escolha, o conforto que o modelo oferece e diz que o 

espaço interno oferecido pelo carro, foi um dos atributos que mais influenciou a escolha de 

compra. Além disso, diz ter experimentado diversos carros, na procura do modelo ideal e 

apesar de, “não achar o carro esteticamente bonito, achei o acabamento interno diferenciado, 

com materiais de qualidade, se comparados aos outros carros do segmento que eu olhei”. 

Nos dois últimos casos, é possível notar aspectos da categoria fisiológica, pois ambos 

buscavam conforto ao utilizar o modelo. Ainda é possível encontrar aspectos da categoria de 

segurança, no que se refere à necessidade se segurança física e controle sobre a vida, 

apresentados na tabela 2 desta pesquisa, com base em Samara e Morch (2006) e Karsaklian 

(2011). E por fim notam-se indícios da categoria de realização, pois o carro é um objeto para 

seu próprio prestígio e autoafirmação. 

Outro fator que foi possível observar como influenciador da decisão de compra, além 

das necessidades que os consumidores tinham e o apoio de grupos de influência, foi a relação 

com o atendimento da concessionária apontado como importante no momento em que 

promove uma boa relação com o consumidor. Uma vez que os consumidores do Ford Fusion 

fazem parte de um grupo de clientes VIP’s, ou seja, um seleto grupo, de alto poder aquisitivo, 

que pode vir a render bons lucros para a empresa. Neste caso, recebem um tratamento 

diferenciado aos demais consumidores e possivelmente esse seja um dos fatores que aproxima 

a concessionária dos compradores.  

                                                 
12

 Modelo top de linha, fabricado pela Chevrolet. Fonte: http://quatrorodas.abril.com.br/, acesso em: 23/06/2012. 

http://quatrorodas.abril.com.br/
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Essa aproximação caracteriza uma criação de valor para a marca da concessionária que 

acaba sendo percebida pelo consumidor, associando o brand equity à marca. Conforme 

salienta Aacker (1998), ao discorrer sobre a qualidade percebida pelo consumidor, 

aumentando as possibilidades desta ser escolhida dentre outras, possibilitando ainda que a 

marca, pratique preços premiun (preços elevados condizentes à imagem que o produto 

possui), o que acontece no caso do Ford Fusion. Ainda é possível notar que a Ford por ser 

uma marca conhecida e o modelo Fusion estar associado diretamente à marca, a decisão de 

compra se intensifica positivamente para o modelo. Em tempo, é possível verificar ainda, a 

possível fidelização pela marca, uma vez que o modelo supriu as necessidades para a maioria 

dos entrevistados, colocando o Ford Fusion, como a sua primeira opção, no caso de uma 

possível troca.  

 

6.3 INFLUÊNCIAS 

 

No decorrer da entrevista os entrevistados foram questionados se lembravam, ou não, 

da campanha de lançamento do novo Ford Fusion, a qual todos responderam negativamente. 

Na mesma pergunta, ainda foram questionados sobre a lembrança da mensagem principal 

passada pelos comerciais, dentre os integrantes da amostra, três deles, arriscaram palpites 

como “segurança”, “conforto” e “ousadia” sobre as características do carro que teriam sido 

apresentadas nas peças. 

Os atributos apresentados pelos proprietários realmente estavam presentes em todas as 

peças que compunham as táticas do mix de marketing utilizado para o lançamento do Ford 

Fusion no Brasil. Este fato pode estar relacionado com os diferentes meios utilizados pela 

Ford para comunicar o lançamento automóvel. Esse fato ocorre, pois o posicionamento e as 

informações utilizadas como principais para vender o carro, estavam presentes em todas as 

peças publicitárias que compunham a campanha. Mesmo que inconscientemente, acredita-se 

que a mensagem ficou gravada na memória dos consumidores, podendo ter influenciado na 

decisão de compra pelo Ford Fusion. 

 

6.4 STATUS 

 

Depois de questionados sobre a lembrança da campanha de lançamento, os 

entrevistados responderam se acreditavam que “Dirigiam um Fusion porque fizeram por 

merecer”? E por quê? A resposta obtida de maneira unânime foi “Sim”. Os quatro 
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entrevistados acreditam ter feito por merecer para dirigir um Ford Fusion, uma vez que 

trabalharam para poder possuir um carro desta categoria. A entrevistada MF, por exemplo, 

responde com convicção que sim, e alega que, “eu trabalhei para isso, me esforcei para chegar 

aonde cheguei, eu achei que poderia me dar o luxo de ter um carro assim”. A entrevistada 

MM também diz ter se dado ao luxo no momento da compra, em virtude de todo o seu 

trabalho e estudo. Por este motivo ela procurava um carro que, “respondesse aos meus anseios 

de compra naquele momento”. Já o entrevistado AG, ainda ressalta que o modelo oferece 

todos os opcionais que ele precisava para ter conforto e segurança enquanto dirige. Além 

disso, afirma que, “não houve outro carro, do mesmo valor, que eu tenha feito o test drive e 

que se sobressaísse ao Ford Fusion”. 

O slogan que assinou as peças da campanha comunicou o posicionamento para o 

consumidor, neste caso traduziu a mensagem central e criou uma imagem do carro para o 

público. O posicionamento foi criado sobre a categoria por usuário, apresentada por Lupetti 

(2007), pois se dirige estritamente a um público específico, atingindo um número menor de 

consumidores, mas com um foco exato. É possível notar, que o posicionamento por usuário 

prezou não pela quantidade de consumidores atingidos, mas sim pela qualidade com que a 

mensagem foi transmitida. Uma vez que, mesmo não se lembrando da campanha de 

lançamento, os consumidores apresentaram fortes indícios que correspondiam à linha de 

posicionamento utilizada. 

Por fim, os entrevistados responderam a pergunta que questionava se dirigir um Ford 

Fusion agregava a eles uma imagem de poder ou não. A esta pergunta, outra vez, todos os 

entrevistados responderam positivamente ao questionamento. Mesmo que o entrevistado AG, 

tenha salientado, “não dou bola para status e poder”, ele acredita que as pessoas que adquirem 

um carro deste porte e investem esse valor monetário para comprar um carro, mesmo 

inconscientemente, estão buscando afirmação social, afirma AG.  

A entrevistada MF diz que, “se sentia poderosa, pois foi um dos primeiros Ford Fusion 

da cidade” e por ser um “carro grandioso e vistoso, as pessoas a olhavam com admiração”. 

MM concorda e afirma que possui um “status elevado quando dirige o carro”, pois as pessoas 

a “olham diferente e geralmente notam quando o carro passa”. A entrevistada afirma ainda, 

“que dirigir um Ford Fusion, não é como dirigir um carro comum, e o poder que o Fusion 

carrega, é diretamente relacionado com a sua posição social” e o valor acaba sendo atribuído 

também a quem dirige o carro. 

Nesta última pergunta fica claro a necessidade de afirmação social e de pertencimento 

a um determinado grupo que atribua valor ao “eu social” conforme apresentado por Samara e 
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Morsh (2005). Ambos entrevistados, mesmo se apresentando com uma imagem de si mesmo 

já formada, identificada pelas autoras como “eu real”, eles almejam alcançar uma posição 

diferenciada, ocupado pelo “eu ideal”. 

Diante das análises apresentadas a partir dos dados coletados com os consumidores do 

Ford Fusion em Santa Maria por meio de entrevistas, foi possível observar de que forma a 

campanha de divulgação no novo Ford Fusion no Brasil, estabelece uma relação do seu 

posicionamento com a decisão de compra dos consumidores em Santa Maria, que atende ao 

objetivo geral desta pesquisa. Foi possível encontrar indícios de que o posicionamento foi 

influenciador da compra, mesmo que inconscientemente. Isso pode ter ocorrido pelo motivo 

do consumidor receber a informação transmitida pela campanha de divulgação, decodificar a 

mensagem, e a partir disso, buscar outras informações que satisfaçam suas dúvidas com 

relação à compra.  

Essas informações são advindas de relações interpessoais; pesquisas em outros meio 

de comunicação, e vale ainda lembrar que o mix de marketing é responsável por propagar 

essa informação em diferentes meios, para que o consumidor seja impactado em diferentes 

momentos pela mensagem. Diante disso, os consumidores procuram conhecer melhor o 

produto, através, por exemplo, da realização de um test drive e também tendo o contato com o 

atendimento, peça importante do processo de decisão de compra. Esta experimentação e 

contato com o produto, propiciado pelo test drive, garante um envolvimento maior com o 

carro e pode ser uma ação que contribui favoravelmente na escolha ou não por determinado 

produto. Após a compra, ocorre uma familiarização com o produto, é o momento do uso, da 

realização e da satisfação da necessidade que desencadeou todo o processo de decisão de 

compra. 

Este processo de decisão de compra é semelhante ao apresentado por Karsaklian 

(2011) denominado Modelo de Howard-sheth, que explica que durante o uso, o processo de 

decisão de compra está em fluxo, pois em caso de uma experiência positiva, pode influenciar 

uma nova compra do mesmo produto, caracterizada pela fidelização da marca. Ou ainda no 

caso de uma experiência negativa, a substituição do produto, por outro ou outra marca 

concorrente.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O comportamento de compra dos consumidores em geral passa por um processo de 

decisão bastante complexo. Iniciando pela identificação da necessidade, a busca por 

informação, a adequação da mensagem, a própria compra, o uso do produto e por fim a 

assimilação da imagem daquele produto. A partir disso tem-se início um novo processo, 

ocasionando uma recompra em caso de boa experiência com o produto ou uma busca por 

novas marcas que satisfaçam as necessidades com melhor desempenho. 

Diante disso, esta pesquisa, teve o intuito de analisar de que forma a campanha de 

divulgação no novo Ford Fusion no Brasil, estabeleceu uma relação entre o posicionamento e 

a decisão de compra dos consumidores em Santa Maria - RS. A partir dos dados coletados 

com a amostra escolhida para este estudo, e as análises dentro das categorias estabelecidas, foi 

possível identificar respostas ao problema de pesquisa inicial. 

Como primeira aferição desta pesquisa, temos a premissa de que o posicionamento 

influenciou o processo de decisão de compra enquanto criou, para o consumidor, uma imagem 

positiva e de status que ficou atrelada ao Ford Fusion. Deste modo, pode ser constatado que, 

mesmo inconscientemente, a imagem foi guardada na memória do consumidor, e influenciou 

na escolha pelo modelo quando relacionada com outros fatores que interferiram no processo 

de decisão. São eles: a influência de amigos, a busca por mais informações acerca do produto, 

o atendimento da concessionária, o próprio uso, tanto no test drive quanto após a compra. 

O posicionamento, “O carro da melhor fase da sua vida”, adotado pela campanha, com 

base nos integrantes da amostra, respondeu corretamente à situação de vida em que os 

consumidores se encontravam no momento da compra. Foi possível identificar a necessidade 

dos entrevistados em criar uma autoimagem que carregue histórias de sucesso e realizações. E 

também apresentam aspirações que visam uma constante melhoria de vida pessoal e social, 

conforme foi possível notar nas entrevistas. 

Verificou-se também, que as necessidades iniciais que os proprietários buscavam 

suprir com a compra do Ford Fusion, algumas estavam relacionadas às categorias de 

necessidades de realização, seja social ou profissional. Já outras estavam relacionadas com 

valores fisiológicos de segurança e conforto. Em um segundo momento, foi possível observar 

que essas necessidades transpassam as categorias citadas e adotam, mesmo que 

inconscientemente, valores de categorias de estima e status. O que pode ser entendido a partir 

das afirmações sobre merecimento e poder, em que a imagem de valor do carro acaba sendo 

atribuida à imagem pessoal do proprietário. 
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Com isso, foi possível identificar que o valor da imagem que o carro transmite ao 

proprietário é reconhecido por ele diretamente. Esse reconhecimento faz com que o ato de 

possuir um Ford Fusion crie uma imagem extensiva ao proprietário que se sente merecedor 

deste status por sua trajetória de vida. Ainda é possível notar que o status que o carro oferece 

ao motorista, determina valores sociais que os consumidores percebem claramente e 

concordam, quando questionados sobre a construção de uma imagem pessoal. 

Outro ponto importante que foi observado é o brand equity alcançado pela marca, 

perante os consumidores da amostra deste trabalho. Foi possível perceber a importância do 

atendimento e do envolvimento da concessionária no processo de decisão de compra. Ainda 

neste processo, a possibilidade de experimentação e contato com o produto, através do test 

drive possibilitou, para todos entrevistados, um decisivo critério de avaliação do modelo, 

influenciando a escolha da compra. Junto deste motivo, o reconhecimento e tradição da marca 

Ford, influenciaram, de forma decisiva, a opção pelo Fusion. 

Portanto, esta pesquisa, contribuiu para identificar como o posicionamento e os 

possíveis fatores influenciadores, como atendimento no ponto de venda, necessidades dos 

consumidores, busca por informações sobre o bem que será consumido, contato com o 

produto, dentre outros, foram decisivos no processo de decisão de compra dos consumidores 

do novo Ford Fusion em Santa Maria. Foi possível constatar ainda que o posicionamento cria 

a imagem do produto na cabeça do consumidor e funciona como uma alavanca para despertar 

o interesse e criar a necessidade de consumo de determinado produto. A partir de então, tem 

início o processo que compreende as etapas de decisão. Também se compreendeu que o 

posicionamento, não fica explícito para o consumidor, mas age de forma intrínseca à escolha, 

desempenhando um papel importante na comunicação e adequação da mensagem para o 

público-alvo. 

Destas percepções, podem-se realizar alguns encaminhamentos para pesquisas futuras, 

tanto na área de marketing com um aprofundamento em táticas e estratégias com abordagens 

diferenciadas. Ou ainda, a realização de uma pesquisa sobre as formas criativas de criação de 

um posicionamento estratégico para uma marca e as formas inovadoras com que se pode 

traduzir essa informação e criar na mente do consumidor uma imagem positiva e concreta 

sobre o produto, marca ou empresa. 
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APENDICE A – Questionário aplicado à Agência JWT 

 

 
Centro Universitário Franciscano 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 

Trabalho Final de Graduação I 
Orientador: Prof.: Claudia B. Souto 

Acadêmico: Rodrigo Barboza Fontana 

 

Abaixo estou enviando algumas perguntas que darão inicio ao meu trabalho final de 

graduação no curso de publicidade e propaganda. Neste trabalho pretendo estudar o processo 

de decisão de compra do Novo Ford Fusion relacionando com o posicionamento e a história 

de vida dos proprietários. Além do Brand Equity, focando no valor da imagem da marca, a 

partir de comerciais da campanha. Com isso escolhi os comerciais da a campanha “Onde você 

que estar daqui a 5 anos?”. Parto do seguinte problema de pesquisa:  

- Qual a relação do posicionamento da campanha de divulgação no novo Ford Fusion 

no Brasil com a decisão de compra dos consumidores de Santa Maria? 

E tem como objetivos específicos: 

Identificar o processo de significação da imagem de marca do Ford Fusion. 

Relacionar o posicionamento do Ford Fusion com a decisão de compra dos 
consumidores do produto em Santa Maria. 

Comparar o conceito de bran equity com relação à imagem construída pela campanha 
de lançamento do Ford Fusion em Santa Maria. 

  

Desde já agradeço a disponibilidade da JWT Brasil, será essencial para a realização desta 

pesquisa. Abaixo segue algumas perguntas. 

 

Lançado em 2066 e em 2 anos o Fusion se consolidou como o 1º carrão de luxo do Brasil. 

Superou clássicos do segmento como: Omega, Passat, Accord e Jetta e dominou atributos de 

Elegância, Conforto e Familiar. O Novo Ford Fusion 2010 manteve tudo isso, e muito mais 

esportividade.  

 

Esportividade e luxo deveriam fazer do Novo Ford Fusion um carro diferente e para um carro 

ser percebido como Novo, ele precisa de uma nova proposta emocional, e foi assim que 

esportividade entrou para o segmento de luxo. O filme e todas as peças da campanha 

expressam muito bem esse novo movimento e os resultados foram imediatos, 15 dias depois 

do lançamento a Ford era uma das preferidas na pesquisa do Meio&Mensagem. Em anexo a 

pesquisa. 

 

O Novo Ford Fusion recuperou a rentabilidade do modelo mantendo a liderança de venda no 

segmento.  

 

Como se chegou a esse conceito? 

 

Quando lançamos o novo modelo de 2010 em 2009 com esta campanha, definimos no 

planejamento que O Novo Fusion deveria manter todos os significados que adquiriu e, mais 

importante, construir novos. 
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Premissa foi: com a finalizade de ser percebido como novo, descobrimos que um carro deve 

entregar um apelo emocional que também surge como novo. 

 

Duas questões que surgiu durante o planejamento que nos ajudou a construir o conceito da 

campanha foi: 

 

1.Que novos valores podem surgir como resultado das mudanças do Novo Fusion? 

2.Como podemos trabalhar esses valores para a comunicação? 

 

E chegamos com: 

BEM-VINDO AO MELHOR FASE DE SUA VIDA 

QUANDO VOCÊ PODE PENSAR EM SI MESMO NOVAMENTE 

 

O mesmo posicionamento foi utilizado desde o lançamento do modelo em 2007, o público 

também era o mesmo? 

 

Target: 

Idade: 40-45 anos 

Sexo: Masculino 

Educação: Colégio / Pós-graduado 

Fase da vida: casados e com filhos 

Renda familiar (p / ano): R $ 150K 

Ocupação: empresários e profissionais de sucesso 

Geografia: Os centros urbanos 

O que o target faz? Atitudes e valores: 

Adora passar tempo com a família e amigos. 

Goza de novas experiências 

esportivo /estilo de vida social 

Gostam de ir a bons restaurantes, teatro e viajar 

Valoriza o equilíbrio entre trabalho e família 

Ousadia e mcomprar o melhor 

Atualizado com novas tecnologias e tendências do mercado 

Bem informado através da internet, 

jornais, revistas e livros 

Deseja mais da vida e seu carro reforça o seu estilo 

O veículo é uma recompensa e uma declaração de seu sucesso 

 Senso de realização e status, proteção e segurança 

 

Existiu alguma intenção na utilização de uma pitada de “feminismo” no roteiro do 

comercial?  

A intenção era mostrar um roteiro de forma bem humorada, como o Novo Ford Fusion reflete 

parte das realizações pessoais e profissionais de seus personagens - tudo embalado ao clássico 

som de “Back in Black" da banda AC/DC.  

 

Quais outras peças fizeram parte da campanha? Vocês podem me encaminhar as peças para 

eu poder anexar no meu trabalho? No site da CCSP você encontrará as principais peças da 

campanha: http://ccsp.com.br/busca/busca.php?SearchArea=novo&t=Ford+Fusion&p=2#nav 

, vamos te enviar alguns jpegs porém deve ser usado somente para o trabalho, já que não 

temos mais direitos válidos para veiculação. 

http://ccsp.com.br/busca/busca.php?SearchArea=novo&t=Ford+Fusion&p=2#nav
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Qual o tempo de veiculação da campanha? Quais as emissoras utilizadas?  

O período de veiculação foi de Junho/2009  a Dezembro/2009. O plano de mídia foi aprovado 

com as seguintes mídias: TV Aberta, TV a Cabo, Revista, Internet, Cinema, OOH e Jornal. 

 

Qual foi a equipe de criação desta campanha?  

Abaixo a ficha técnica da campanha: 

 

FICHA TÉCNICA  

Criação: Fábio Brandão, Rodrigo Visconti e Fabio Guimarães 

Direção de criação: Mario D'Andrea, Roberto Fernandez, Fábio Brandão 

Anunciante: Ford 

Produto: Fusion 

Mídia: Ezra Geld, Renata Valio, Luiz Mastropietro, Luciano Mantelli e Tania Narciso 

Atendimento: Sergio Silveira, Carolina Rocha, Livia Rodrigues e Marcus Nakata 

Planejamento: Ken Fujioka, Daniel Tomazo e Paulo Macari 

RTVC: Marcia Branco e Priscilla Sanches 

Som: Sax So Funny 

Pós-produção: Casablanca 

Aprovação: Antônio Baltar, Maurício Greco, Rode Alves, Fabrizzia Borsari, Adriana 

Carradori e Katia Ribeiro 

Diretor de fotografia: Ted Abel 

Locutor: Andre Cacciabava 

Maestro: Zezinho Mutarelli 

Montador: Claudio Borrelli e Marcelo Cavalieri 

Produtora de filme: Killers 

Direção do filme: Claudio Borrelli  

Outros: Trilha: Back in Black - AC/DC (Sony Music) 

Data de veiculação: 15-06-2009 

 

As respostas aos questionamentos acima elencados serão muito importantes para a realização 

do meu Trabalho Final de Graduação. Espero poder contar com a ajuda de vocês e peço 

desculpas pela extensão das mesmas. 

Desde já agradeço a disponibilidade e fico no aguardo de um retorno. 

Atenciosamente 

Rodrigo Fontana 
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APÊNDICE B – Perguntas aplicadas nas entrevistas com os consumidores 

 

As questões que foram abordadas nas entrevistas foram as seguintes: 

1 – Sexo? 

2 – Idade? 

3 – Ocupação? (autônomo, funcionário público, empresário, outros) 

4 – Tempo que está nesta ocupação 

5 – Sempre ocupou esse cargo no seu trabalho? Quanto tempo levou para chegar a esse cargo? 

Qual era o cargo anterior? 

6 – Que fatores, relativos à sua história de vida, você considera como responsáveis por aquilo 

que você possui hoje? (seu trabalho, herança de família, prêmios, promoções, outros) 

7 – Qual Ford Fusion você escolheu? (Ano, Modelo) 

8 – É o seu primeiro Fusion? Que carro possuía antes? 

9 – Qual o principal fator contribuiu para a escolha de um Novo Ford Fusion? 

10 – Quais outros fatores influenciaram a sua escolha? 

11 – Você se lembra da campanha publicitária de lançamento no Novo Ford Fusion no Brasil? 

Qual era a mensagem principal? 

12 – Seu Próximo carro, já sabe qual escolher? Qual? 

13 – Você acredita que “Dirige um Fusion porque fez por merecer”? Por quê? 

14 – Você acha que dirigir um Ford Fusion te dá poder? 
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ANEXO A 

 


