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RESUMO 

A marca atuando como um  ativo dentro da empresa possibilita diversas oportunidades de expansão. 

Antes da tomada de decisão da melhor estratégia é necessário avaliar o cenário atual da marca e qual é a 

sua elasticidade de expansão. Há duas principais formas de expansão da marca: Co-branding e extensão 

da marca. A primeira é aplicada quando a marca mãe alia-se a outra para promoção de um produto em 

uma nova categoria, a segunda estratégia  - extensão da marca, é adotada quando a própria marca se 

expande para outra categoria sem o endosso de outra. Para essa pesquisa foi verificado qual é o impacto da 

reputação da marca dentro das estratégias de co-branding  e extensão de marca.  Além disso, busca 

verificar qual é o impacto que as estratégias exercem na qualidade percebida e intenção de compra do 

produto.  As hipóteses a serem verificadas são: H1a Marcas de menor reputação tendem a  ter uma melhor 

avaliação da qualidade percebida em estratégias de Co-branding, H1b Marcas de menor reputação tende a  

ter uma melhor avaliação da intenção de compra em estratégias de Co-branding; H2a Marcas de maior 

reputação tende a ter uma melhor avaliação  da qualidade percebida em estratégias de extensão de marca; 

H2b Marcas de maior reputação tendem a ter uma melhor avaliação  da intenção de compra em estratégias 

de extensão de marca . A pesquisa possui caráter experimental 2x2 (between subjects) onde o cenário 

adotado são duas marcas de cosméticos: NATURA e JEQUITI, a primeira de alta reputação e a segunda 

de baixa reputação, as quais pretendem lançar uma tintura de cabelo. Na estratégia de co-branding a marca 

parceira utilizada foi a L‘OREAL pelo know how do mercado. Foi utilizado um anúncio publicitário como 

cenários, sendo divido da seguinte maneira: Cenário 1  - tintura de cabelo da marca NATURA, Cenário 2 – 

tintura de cabelo da marca JEQUITI,  Cenário  3 – tintura de cabelo da marca Natura e L‘OREAL e Cenário 

4 –Tintura de cabelo da marca JEQUITI e LOREAL.  Para   análise dos resultados foi usado o teste two way 

anova o qual mostra comparativamente as duas estratégias utilizadas de acordo com as marcas.  Ao final, 

conclui-se que qualidade percebida não é impactada pelas diferentes estratégias, mas sim pelas diferenças 

entre as marcas. A intenção de compra é impactada tanto pelas marcas, quanto pela estratégia adotada. 

Para estudos futuros pretende-se avaliar a expansão da marca para categorias de produtos mais distintos a 

fim de verificar se a mesma lógica permanece. 

Palavras chave: Expansão da marca, qualidade percebida, intenção de compra, reputação da marca. 
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ABSTRACT 
The brand acting as active within the company enables various expansion 

opportunities. Before making the best decision strategy is necessary to evaluate the 

current situation and what the brand is expanding its elasticity. There are two main 

ways of expanding the brand: Co-branding and brand extension. The first one is 

applied when the parent brand joins the other to promote a product in a new 

category, the second strategy - brand extension is adopted when the brand itself 

expands to another category without the endorsement of another. For the purpose of 

this is to check what is the impact of brand reputation within strategies of co-branding 

and brand extension. Also, search ascertain the impact that strategies have on 

perceived quality and purchase intention of the product. The hypotheses to be 

checked are: H1a less reputable brands tend to have a better assessment of 

perceived quality in Co-branding strategies, H1b less reputable brands tend to have 

a better assessment of the intention to purchase on co-branding strategies; H2a most 

reputable brands tend to have a better assessment of perceived quality on brand 

extension strategies; H2b most reputable brands tend to have a better assessment of 

the intention to purchase the brand extension strategies. The research has 

experimentally 2x2 (between subjects) where the scenario adopted are two brands of 

cosmetics, NATURA and JEQUITI, the first high reputation and low reputation of the 

second, which intend to launch a hair dye. In the co-branding strategy brand partner 

used was L'OREAL the know how of the market. - Hair Dye NATURA, Scenario 2 

brand - hair dye JEQUITI, Scenario 3 brand - hair dye brand NATURA and L'OREAl 

and Scenario 4 Scenario 1: an advertisement as scenarios, being divided as follows 

was used -TINTURA hair JEQUITI and L'OREAl brand. For data analysis we used 

the test two way anova which shows comparatively the two strategies used according 

to the brand. At the end, we conclude that perceived quality is not impacted by 

different strategies, but the differences between the brands. Purchase intent is 

impacted by both brands, as the adopted strategy. For future studies intended to 

evaluate the expansion of the brand to a more distinct product categories to check if 

the same logic remains. 

Keywords: Brand extension, perceived quality, purchase intention, brand reputation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, as empresas para se manterem  do mercado  estão buscando 

vantagens competitivas, a fim de ser líder na escolha dos consumidores. Até mesmo 

produtos, que até então eram considerados comodities, estão ganhando ―marcas‘ 

para se destacar nas gôndolas. Segundo a American Marketing Association (AMA), 
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uma marca é ―um nome, termo, desenho, símbolo ou qualquer outro elemento 

característico que identifica e distingue o produto ou serviço de uma empresa dos de 

outras empresas‖.  

As marcas desempenham diversas funções valiosas dentro das organizações 

e, portanto, precisam ser bem administradas, a má ou boa gestão de uma marca é 

determinante para o  fracasso ou sucesso de um produto ou serviço. Para essa 

pesquisa o objetivo é analisar as marcas e sua atuação nas entratégias de expansão 

das empresas. 

As estratégias de expansão da marca são utilizadas quando uma determinada 

marca expande para uma nova categoria de produto. Essa estratégia visa fortalecer 

a marca-mãe e alcançar novos consumidores.Há três principais maneiras para 

expansão da marca: Co-branding, extensão da marca e joint-ventures, cada uma 

tráz consigo oportunidades e riscos às empresas. Nesse estudo o foco será dois 

tipo de estratégias: Co-branding e extensão da marca . 

 Algumas empresas estão adotando estratégias de Co-branding, associações 

entre marcas, com o objetivo de fortalecer o produto obtendo maior confiança do 

consumidor. De acordo com Dorozala e Kohlbrenner (2008), o co-branding pode ser 

definido como a parceria de duas marcas em um contexto de marketing, podendo 

desempenhar diferentes papeis ou alcançar objetivos distintos. As autoras ainda 

reforçam que é um instrumento efetivo de ativação de marca, criando experiências 

com um alto nível de envolvimento junto aos consumidores. 

A estratégia de extensão de marca se utiliza do endosso da marca-mãe ao se 

estender para uma nova categoria. Marcas que possuem possui alta reputação no 

mercado a qual atua tende a ter uma melhor percepção do consumidor no 

lançamento de novos produtos. Entretanto, é preciso analisar se há similaridade 

entre a categoria pretendida e a marca, pois apenas a marca, em algumas situações 

não é suficiente para garantir a assertividade na penetração em uma nova categoria. 

A questão é: Qual é a melhor estratégia para uma expandir a sua marca? 

Aliar-se a outra que já tem conhecimento do mercado, ou lançar-se sozinha. 

Baseando-se nessa interrogação o problema da pesquisa é proposto.  

Os consumidores durante o processo de decisão de compra analisam 

diversos sinais para a tomada de decisão, dentre eles a marca. Marcas com alta 

reputação tendem a ter uma melhor avaliação à variáveis como: Confiança, 

qualidade percebida, intenção de compra , premium prices. Quando as marcas que 
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não são vistas pelos consumidores com alta reputação, teoricamente, elas deveriam 

a se aliar à outra com maior reputação no mercado. 

O modelo proposto para a pesquisa é verificar que a reputação da marca 

impacta na qualidade percebida e intenção de compra nas estratégias de co-

branding e extensão da marca. Para verificação da hipótese será utilizado o modelo 

experimental 2X2 between subjects com objetivo de fazer comparações entre os 4 

cenários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PROBLEMATIZAÇÃO 

Qual é o impacto da reputação da marca sobre a qualidade percebida e 

intenção de compra em diferentes estratégias de expansão de marca? 

 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 Objetivo Geral  
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Analisar o impacto da reputação da marca sobre a qualidade percebida e a 

intenção de compra em relação às estratégias de expansão da marca. 

2.1.2 Objetivos Específicos  

Considerando as duas diferentes estratégias de expansão de marca: co-

branding e extensão de marca, os objetivos específicos deste projeto são: 

a) Mensurar a qualidade percebida nos diferentes cenários; 

b) Mensurar a intenção de compra nos diferentes cenários; 

c) Analisar a relação entre: a reputação da marca e a qualidade 

percebida; 

d) Analisar a relação entre a reputação da marca e a intenção de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura realizada para esse estudo envolve as estratégias de 

expansão da marca com ênfase nas estratégias de co-branding e extensão de 

marca, à luz da teoria de sinalização. Também aborda a relação com as variáveis 

dependentes: qualidade percebida e intenção de compra, a partir da moderação da 

reputação da marca. 

3.1 TEORIA DE SINALIZAÇÃO E MARCAS 

O presente estudo está sustentado na teoria da sinalização. De acordo com 

Spencer (2002) essa teoria é fundamentalmente concebida a partir da redução da 

informação assimétrica entre duas partes o emissor e receptor. A teoria de 
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sinalização é amplamente aplicada na área econômica com objetivo de ajudar os 

investidores na tomada de decisão, porém na área mercadológica seu uso ainda é 

incipiente. A sinalização é baseada no conceito que compradores e vendedores 

operando no mercado consumidor asseguram diferentes níveis ou tipos de 

informação, ou seja, o produtor tem a informação em relação à qualidade inerente 

ao produto que os consumidores não necessariamente têm (Rao & Rurkert,1994). 

Essa informação assimétrica é o problema para a experiência dos produtos (Nelson, 

1970), pois a qualidade não é observada antes da compra, mas sim depois. 

A teoria da sinalização está refletida na teoria de informação assimétrica, 

Stiglitz (2002) relata que a informação assimétrica acontece quando diferentes 

pessoas sabem coisas diferentes, para isso, ele mostra duas abordagens onde a 

aplicação da assimetria é importante: Informações sobre qualidade e informação 

sobre intenção. No primeiro caso a informação assimétrica é importante quando uma 

das partes não tem plena ciência das características da outra parte. No segundo 

caso, a informação assimétrica é importante quando uma parte se interessa pelo 

comportamento da outra parte ou suas intenções comportamentais. 

Os autores Kirmani and Rao (2000) ilustram um básico modelo de 

sinalização, como na maioria dos exemplos os autores distinguem entre dois tipos 

de organizações: Empresas de alta qualidade e outra de baixa qualidade, embora as 

empresas neste exemplo saibam suas reais qualidades, o público externo como 

investidores e consumidores não sabem, então a informação assimétrica é ilustrada 

nesse caso.  

A teoria da sinalização envolve dois atores principais onde o emissor do sinal, 

é geralmente interno e o receptor externo, podendo ser representados na figura do 

consumidor e investidores. Em algumas situações pode ocorrer diversos receptores 

e emissores de sinais. No presente estudo considera-se dois emissores – duas 

empresas, dois sinais: duas marcas, e um receptor , neste caso o consumidor. O 

sinalizador ou emissor de sinal e aquele que deseja obter informações sobre um 

indivíduo (Spencer, 1973), produto (Kirmani and Rao,2000) ou organização (Ross, 

1977). As obtém informações tanto positiva quanto negativa que o público externo 

encontraria facilmente, por exemplo informações específicas das características do 

produto ou serviço, esperando assim retornos financeiros a partir da emissão desses 

sinais. 
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Os sinais emitidos pelas empresas podem ser diversos como: nome, 

embalagem, anúncio, preço, certificações entre outros. No caso do anúncio é 

considerado um sinal de qualidade, pois os consumidores inferem que empresas 

não terão muitas despesas (Kirmani, 1990,1997; Nelson,1974), assim como o nome 

da marca é considerado um sinal de qualidade do produto (AKERLOF, 1970; RAO 

ET AL. 1999); WERNERFELT, 1995). De acordo com a teoria de sinalização, há dois 

caminhos possíveis onde um sinal de marca deve funcionar. O primeiro é a hipótese 

da redução de riscos a qual sugere que o sinal da marca é um indicador que reduz a 

probabilidade de uma má compra (MONTGOMERY & WERNERFELT,1992), o 

consumidor tende a confiar e ter uma maior percepção de qualidade em produtos 

endossados de marcas conhecidas. A segunda hipótese assegura que a perda 

potencial no lucro futuro das empresas prioriza investimento na construção da 

reputação agindo como vínculo para qualidade da marca (WERNERFELT,1995). 

De acordo com Bird & Smith (2005) existem duas características principais 

para a eficácia do sinal, a primeira é observância a qual refere ao grau em que o 

público externo confia no sinal. Se as ações dos internos não são facilmente 

observadas pelo público externo, essa ação será difícil de comunicar. A outra 

característica é o custo do sinal, o custo na sinalização envolve o fato de que alguns 

emissores de sinal estão em uma posição melhor de associação do que outros 

custos associados. Por exemplo para obtenção da certificação da  ISO:9000 tanto os 

custos quanto o tempo do consumidor durante o processo são altos, contendo 

fraudes ou emissão de falsos sinais. A presença de emissores de sinais falsos é 

presente em muitos estudos de gestão, e coloca ênfase na importância dos custos 

de sinal diferencial para de alta qualidade e baixa qualidade (NDOFOR E LEVITAS, 

2004). 

O terceiro elemento da linha do tempo da sinalização é o receptor. Os papeis 

dos emissores e receptores são conflitantes ao mesmo tempo. De acordo com os 

modelos de sinalização os receptores são o público externo (Consumidores) que 

não tem informação sobre a organização, porém que gostariam de receber essa 

informação. Ao mesmo tempo os emissores de sinais (empresas) também têm seus 

interesses os quais o beneficiaria em detrimento do receptor (BIRD & SMITH, 2005). 

Ao final do modelo há o feedback do consumidor à empresa, com base na 

percepção do sinal, se a expectativa da qualidade do produto é real, a possibilidade 

de uma recompra é maior, do contrário a empresa poderá ser punida. Se a alegação 
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associada com a marca é de alta qualidade e a marca de baixa qualidade retorna, 

consumidores podem punir a marca deixando de comprá-la (NELSON, 1974; 

WERNERFELT,1995). 

No modelo proposto por Bird & Smith (2005) a linha do tempo da sinalização 

é dividida em três tempos. Para este estudo adotaremos o sinalizado como as 

empresas, os sinais são representados pelas marcas, os receptores são os 

consumidores e o feedback é a avaliação que eles fazem em relação à marca. 

 

 

Fonte: Bird & Smith (2005) 

 
Figura 1 - Modelo Linha do tempo sinalização – Bird & Smith (2005) 

 

 

 

 

 

As empresas buscam diminuir a informação assimétrica em relação à 

qualidade percebida dos seus produtos. Desta forma, a marca e suas alianças 

podem ser consideradas um ativo para a diminuição da assimetria, melhorando a 

percepção do consumidor em relação ao produto ou serviço. O objetivo das alianças 

entre marcas é aumentar as cognições positivas na mente do consumidor. 

3.2 ESTRATÉGIAS DE EXPANSÃO DA MARCA  

 Ansoff (1957) identifica quatro estratégias diferentes em relação ao 

crescimento do produto no mercado. Ele distingue entre penetração no mercado, 

desenvolvimento de mercado, desenvolvimento do produto e diversificação. Uma 

empresa que pretende aumentar seu Market Share a partir da penetração de 

mercado concentra seus recursos em produtos já existentes em mercados 
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existentes. Isso pode ser feito pela capturação dos consumidores dos seus 

concorrentes, atraindo não usuários ou aumentando a frequência do uso dos atuais 

consumidores. Desenvolvimento de mercado refere-se à estratégia quando um 

produto já existente  é introduzido em um novo mercado, esse novo mercado pode 

ser identificado em segmentação geográfica.  A terceira estratégia é o 

desenvolvimento de produto, ou seja, o lançamento de novos produtos em mercados 

já existentes. E por fim a estratégia da diversificação, ela envolve altos riscos, pois a 

companhia deve desenvolver produtos em categorias que não tem experiência em 

mercados desconhecidos. No quadro 1 possível observar uma matriz com as quatro 

estratégias correlacionadas com os eixos de mercado e produtos.                     

Com o passar dos anos e o desenvolvimento do mundo dos negócios Kotler 

(1999) expande o modelo de Ansoff (1957) contextualizando ao modelo de 

expansão das marcas. No quadro 1 ilustra a matriz de como as marcas dão suporte 

às estratégias de expansão do mercado.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Estratégias de crescimento  produto /  mercado 

 

Fonte: Ansoff (1957) 

 

A diferença entre o modelo que Kotler (1999) propôs e Ansoff (1957), está no 

acréscimo de mercados geográficos e produtos modificados. Na década de 90 

houve o boom da globalização, por isso as empresas precisavam se adaptar aos 

segmentos emergentes no mercado de outros países. 
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Para dar suporte ao crescimento das empresas, as marcas precisavam se 

adaptar à essas mudanças. Para isso, Kotler (1999) propôs um modelo 

correlacionando as estratégias de crescimento do mercado e as marcas. O quadro 2 

mostra a matriz que diferencia extensão de linha e categoria de acordo com as 

estratégias de mercado. 

 

Quadro 2 - Modelo de estratégia de expansão de marcas 

 

 

         Fonte: Kotler (1999) 

 

Correlacionando as duas matrizes é possível inferir que a marca é um dos 

recursos que a empresa utiliza para expandir seus negócios, sendo utilizada de 

forma estratégica para atingir novos mercado, consequentemente novos 

consumidores. 

A expansão da marca pode ser dada de três maneiras: Aliança estratégica, 

co-branding e extensão da marca (linha). O termo aliança estratégica 

frequentemente é usado no sentido de englobar todo relacionamento, uma vez 

envolvendo troca de diferentes jogadores no mercado (Cravens Shipp & Cravens, 

1996).   Na visão de Urdan & Urdan (2010) as alianças ou joint ventures, são duas 

ou mais unidades que combinam recursos para explorar novas oportunidades, 

porém continuam existindo de forma independente. Essa estratégia é mais indicada 

quando os parceiros são competentes em áreas distintas. Por sua vez, Kauser and 

Sahw (2004) definem aliança estratégica como um contrato aceito entre duas partes 

das quais não há a criação de uma entidade legal e não existe compra entre as duas 

partes, além disso, os autores deixam claro que a uma aliança não deve ser apenas 

bilateral, mas sim multilateral. Isso quer dizer que em uma aliança estratégica pode 

haver a criação de uma entidade ou não, porém em ambas há trocas de 

experiências com objetivo de criar vantagens competitivas. 
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A aliança estratégica pode ser compreendida por duas perspectivas: 

Horizontal e vertical. A aliança estratégica horizontal é definida quando não há 

nenhuma troca de valor, ou não é criada nenhuma entidade nova como as joint 

ventures. Por sua vez, alianças estratégicas verticais envolvem trocas de valor, 

criando assim uma nova entidade. (CRAVENS SHIPP & CRAVENS, 1996).   

Uma das formas mais comuns de alianças estratégicas são as joint ventures. 

Hooley (2010) descreve as joint-ventures como alianças que compartilham um 

projeto e/ou operações, por exemplo, a Mercedes, montadora, quando criou o 

minicarro Smart, alisou-se à marca de relógios Swatch, ambas especialistas nas 

suas respectivas áreas, trouxeram uma inovação ao mercado. 

A estratégia de extensão de marca é uma prática que está crescendo dentro 

dos mercados, para Aaker (1998) a extensão de marca se dá a partir da utilização 

de um nome de marca já estabelecido em um mercado ou categoria de produtos 

para entrar em outro mercado ou categoria de produtos em que este não atua. Para 

Kapferer (1998) a extensão de marcas é resultante da concentração de esforços 

sobre algumas marcas ao invés do lançamento de uma nova marca para cada 

produto. 

Exemplos clássicos de empresas que se utilizam dessa estratégia são a 

Unilever e a Procter & Gamble, pois a partir da marca-mãe desenvolveram produtos 

para os mais diversos segmentos alimentícios, higiene e limpeza, criando assim a 

sua arquitetura de marca internacionalizando-se para diversos países. Com o 

fenômeno da globalização e busca por produtos inovadores as empresas enxergam 

oportunidades para criar vantagens competitivas. 

A expansão da marca está mutuamente ligada ao crescimento da empresa. A 

partir dessa alavancagem a empresa pode se unir com outras com o intuito de 

agregar valor ao seu produto com a utilização de outra marca ou pode criar uma 

arquitetura de marca aumentando o seu portfólio. Ambas as características 

oferecem riscos e benefícios que precisam ser analisados antes da tomada de 

decisão. 

As estratégias mais disseminadas para aumentar as vendas e lucros das 

empresas são as de multiplicação de marcas e variações de marcas 

(WEILBACHER, 1995). Por isso o Co-Branding pode ser considerado uma forma de 

aliança estratégica, para Blackett e Boad (1999) a aliança de marcas, ou co-

branding, é uma forma de cooperação entre duas ou mais marcas que preservam o 
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nome das suas marcas individuais. Shocker et tal (1995) especificam que uma 

aliança de marca é uma maneira de melhorar a imagem do produto ou da marca a 

partir da aliança com outra marca licenciada como forma de estratégias de 

marketing competitivas. 

Uma das principais diferenças entre aliança estratégica e Co-branding é a 

duração. Enquanto a aliança estratégica visa parcerias a longo prazo, o co-branding 

na maioria das vezes é utilizado a curto prazo, com objetivo de promover um novo 

produto com edição limitada. Guundlach e Muphy (1993) explicam como o co-

branding se diferencia das alianças estratégicas. Co-branding geralmente é iniciado 

através de trocas informais de informações e intenções, após isso é firmado um 

acordo contratual entre duas empresas independentes, envolvendo apenas a 

construção de marca ou operações de marketing. Por sua  vez, a aliança estratégica 

começa geralmente com um contrato formalizado no qual envolve trabalho 

cooperativo com o objetivo de desenvolver novos produtos, tecnologias ou recursos 

eficientes. A maioria das estratégias são de médio á longo prazo de duração. Além 

disso, Devlin e Bleackley (1988) afirmam que essas alianças geralmente envolvem 

grandes investimentos ou valores compartilhados e consequentemente com sentido 

de permanência ou irreversibilidade nas relações. 

Para Chang (2009) existem 5 fatores críticos para que haja sucesso em uma 

estratégia de co-branding. A figura 2 mostra o 5C da estratégia de co-branding, 

esses fatores dão assistência à companhia de acordo com uma macro perspectiva. 
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Fonte: Chang (2009) 

 

 

                         Figura 2 - Fatores críticos para uma estratégia de co-branding 

 

É importante considerar a transição de custos entre as duas companhias para 

a estratégia de co-branding ter sucesso. No caso da Sony e Ericsson, além de ser 

um Co-branding é também considerada uma joint venture. A responsabilidade em 

relação ao retorno financeiro do produto lançado será de ambas. 

 Como observado nas quatro estratégias de Ansoff (1957) a expansão 

territorial/geográfica das empresas é uma evidência crescente, para isso é crucial 

considerar as diferenças culturais entre as duas companhias. As empresas que têm 

na sua cultura organizacional a inovação dificilmente obterão sucesso se forem 

aliadas a outras culturas mais conservadoras, pois esses valores estão intrínsecos à 

sua marca e consequentemente aos seus produtos. Assim como características 

extras organizacionais, por exemplo, as culturas ocidentais versus orientais. 

Bottomley e Holden (2001) (apud Veloso 2001) a partir de suas pesquisas empíricas 

identificaram que a cultura influencia no peso dos fatores relacionados com a 

qualidade da marca e com a similaridade da categoria de produto. 

 A aceitação do consumidor é primordial para uma estratégia de sucesso. 

Todas as decisões tomadas pelas empresas precisam ter como base a opinião do 

consumidor, pois ele é o responsável pelo sucesso do novo produto lançado. Na 
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sinergia entre duas marcas é importante que a competência única esteja alinhada 

para atrair muitos consumidores. Após estas etapas definidas, a estrutura do capital 

deve estar alinhada, pois em alianças como joint-ventures, como citadas 

anteriormente, possuem investimentos altos. Por isso no aspecto financeiro ambas 

as empresas precisam ter condições financeiras para financiar o projeto. 

Tanto para a estratégia de co-branding como de extensão de marca é preciso 

ter marcas fortes para que as associações na mente do consumidor sejam 

construídas de forma natural e de fácil assimilação. 

Para Jon Miller e David Muir (2004) existem 11 características de marcas 

fortes que contribuem para melhores resultados empresariais, sendo: 

 

1) As marcas fortes ajudam os negócios a conquistar cota de Mercado; 

2) Criam barreiras à entrada de competidores; 

3) Permitem fazer extensões de marcas bem sucedidas; 

4) Entram facilmente em novos mercados; 

5) Atraem e mantém o talento dentro das empresas; 

6) Têm preços menos elásticos; 

7) Permite atingir categoria de preços Premium; 

8) Lidam melhor com as rupturas no Mercado; 

9) Geram maior lealdade; 

10)  São um repositório de confiança; 

11)  Estimulam a inovação. 

 

 A utilização de uma marca forte com base de uma estratatégia é o primeiro 

passso para alcançar o sucesso. Quando uma marca que não possui alta cognição 

na mente do consumidor , umas das das estratégias possíveis é a utilização do co-

branding com uma marca forte, a fim de compartilhar os sinais positivos da marca 

parceira. 

3.2.1  EXTENSÃO DA MARCA 

 A definição do conceito - extensão de marca - segundo Aaker (1998) é a 

utilização de um nome de marca já estabelecida em um mercado ou categoria de 

produtos, para entrar em outro mercado ou categoria de produtos em que este ainda 
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não atua. Na visão de Kapferer (1998) a extensão de marcas é resultante da 

concentração de esforços sobre algumas marcas, em vez do lançamento de uma 

nova marca para cada novo produto. Segundo o autor se a marca não possui perfil 

para ser uma marca estratégica, a mesma deve ser lançada sobre a égide de uma 

marca já existente. 

 Dentro das hierarquias das marcas, cada uma se enquadra de acordo com 

um sistema natural. As marcas de cada nível da hierarquia têm um determinado 

papel a desempenhar. Aaker (1996) distribui esse sistema da seguinte maneira: 

Marca corporativa, marca abrangente, marca de linha de produtos, submarca e 

características componentes. As marcas abrangentes, no que diz respeito à 

estratégia de extensão de marcas, exercem um papel fundamental, pois elas são 

também chamadas de marcas ―guarda chuva‖ devido ao englobamento de diversas 

classes de produtos. Por sua vez, as submarcas têm como papel criar associações 

necessárias a fim de concorrer em um novo mercado de produtos atraentes. 

 Aaker (1996) afirma que as empresas podem se utilizar das estratégias das 

submarcas para engajar-se em um oportunismo estratégico, o qual tem como 

objetivo identificar e responder rapidamente as oportunidades que surgem no 

mercado. Quando identifica-se um nicho emergente, as submarcas agem como um 

meio da empresa de adaptar-se ao mercado competitivo. 

 Na medida em que os consumidores são expostos a uma extensão de 

produto sendo endossada pela mesma, uma categoria é ativada. Uma vez ativa, 

cognições e julgamentos afetivos já associados com a marca-mãe sendo como base 

a qual julgamentos sobre a extensão são formadas (Cohen and Basu, 1987). 

Segundo Wilkie (1994), quando uma marca tem um alto valor de marca, uma forma 

natural  de capitalizar nisto é oferecer extensões de marca. Quando uma marca 

entra em novos segmentos de mercado consegue atingir mais pontos de contato 

com o consumidor, reforçando a sua imagem na mente dele. 

 

 De acordo com Kapferer (1988 p.230) 

 

Estender a marca permite reforçar e nutrir o capital de imagem da marca. [...] 
De fato, é por meio dos produtos novos ou renovamos assinamos por ela que 
um a marca prova sua atualidade e sua pertinência, definindo-se como d seu 
tempo; Por isso a extensão de marca, longe de enfraquecer a marca, 
frequentemente a revigora e lhe dá nova juventude. 
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 Porém, antes de tomar qualquer decisão é preciso analisar o mercado e a 

estrutura da empresa para que a extensão não se torne um fracasso. Para Tauber 

(1981), a extensão de marca deve ser trabalhada de forma específica e somente 

quando necessário, pois a partir dela a empresa se propõe a entrar em um novo 

negócio, por meio da alavancagem de seu poderoso ativo. O autor ainda identifica 

quatro estratégias visando o lançamento de novos produtos, sendo: 

 

a) Novo produto tradicional: Diz respeito à criação de uma nova marca 

pela empresa para entrada deste produto em um mercado ainda não 

explorado. 

b) Produto de flanco: Diz respeito à criação de uma nova marca pela 

empresa para entrada desde produto em um mercado já explorado. 

c) Extensão de linha: Diz respeito à utilização de uma marca já trabalhada 

pela empresa em uma categoria de produtos que esta já atua. 

d) Extensão de marca: Diz respeito à utilização de uma marca já 

trabalhada pela empresa em uma nova categoria de produtos em que 

está não atua. 

 

No modelo de alavancagem de Aaker (1996) após a conscientização da 

qualidade percebida, associações e a fidelidade do cliente, a marca se torna o ativo 

mais poderoso de uma empresa. A marca pode ser expandida de diversas maneiras, 

entretanto é preciso escolher o melhor caminho para que não haja fracassos quanto 

a sua expansão. A figura 3 . Ilustra um modelo de alavancagem da marca. 

Fonte: Aaker (1996) 

 



 
 

29 

 

Figura 3 - Modelo alavancagem da marca – Aaker (1996) 

 

 

 A expansão da linha é uma nova versão do produto, no interior da mesma 

classe de produtos. (Aaker,1996). Kapferer (2004) afirma que a extensão de linha 

pode ter algumas variações como: multiplicação de formatos e tamanhos; variedade 

de sabor, fragrância; tipos de ingredientes; variação de modalidades físicas e 

versões adaptadas. Dentre as vantagens oferecidas por essa expansão , destaca-se 

a diferenciação no mercad e expansão do negócio com objetivo de  bloquear os 

concorrentes. 

Kapferer (1988) afirma que, com o passar do tempo, o produto deve dar lugar 

a outro produto com desempenho superior, o qual herde a reputação e notoriedade 

que foram adquiridas anteriormente, sendo assim os produtos podem mudar, porém 

as marcar devem permanecer. Rubinson (1992) verificou em sua pesquisa empírica 

que a hipersegmentação de shampoos com variação de tipos de cabelo leva a 

consumidora a perceber mais atributos durante o seu processo de escolha, desta 

forma os consumidores são expostos a diversos estímulos e a marca pode ser 

caracterizada como um sinal positivo ou negativo no processo da tomada de decisão 

da compra. 

 Tauber (1981), por sua vez, alerta sobre a utilização sem moderação da 

extensão de marca, para o autor ela deve ocorrer apenas quando necessário, pois a 

partir dela a empresa propõe entrar em um novo negócio, por meio do seu ativo 
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mais valioso. Um exemplo foi a Procter and Gamble que em 1992 eliminou cerca de 

15% a 25% de referências durante 18 meses devido a extensões mal-sucedidas. 

Troiano (2003) difere a extensão de linha e extensão de marca da seguinte 

maneira: Para ele quando os novos produtos permanecem no mesmo território da 

marca principal é caracterizado como extensão de linha, por exemplo quando o 

Suco Ades lançou uma diversidade de sabores como: Uva, laranja ou seja, ocorre a 

oferta de novas opções ao consumidor. A partir do momento que a empresa estende 

para outros mercados como – Shakes, vitaminas, frapês – saindo do Suco de soja, 

que é seu core business, acontece a extensão de marca. 

 Entretanto, além das extensões de categoria e linha, Aaker (1997) aponta 

que as extensões também podem ser distinguidas pela direção, ou seja, pode ser 

vertical ou horizontal. Isto refere-se, basicamente, ao preço e qualidade percebida 

aos olhos dos clientes. Normalmente as extensões de marca são horizontais. Por 

exemplo, A Mercedes ampliou sua marca sedan na categoria de carros compactos, 

com a introdução do carro classe A.  Da mesma forma a BMW entrou nesta 

categoria de produtos ao lançar sua nova série. Ambos os fabricantes de 

automóveis posicionados seus novos carros no segmento premium, aderiram assim, 

ao segmento de preço tradicional. As extensões eram de natureza vertical. 

Extensões verticais, ou seja, a introdução de produtos nos segmentos de 

preços mais altos ou mais baixos ao usar uma marca existente, são aparentemente 

mais arriscadas. Preço e qualidade percebida são geralmente parte da imagem de 

marca. Ao alterar estas características a diluição de marca parece inevitável. No 

entanto, pode haver situações em que a extensão vertical é uma opção valiosa. O 

novo produto pode se beneficiar da marca-mãe e alavancar o conhecimento da 

marca e imagem para atrair clientes no novo segmento. Assim, os clientes vão 

adotar o novo produto mais rápido, aumentando a penetração no mercado e reduzir 

o risco de fracasso para a empresa. Além disso, a redução de custos na rotulagem, 

embalagem e comercialização pode ser alcançado através da extensão marcas 

existentes verticalmente (Aaker, 1996).  

A segunda estratégia sugerida por Aaker, o reposicionamento, implica em 

mudanças de preços em toda a gama de produtos, criando assim sub-marcas. 

Extensões de marca podem beneficiar empresas de diversas maneiras. 

Primeiramente, a extensão de marca fornece imediatamente o reconhecimento da 

marca. Segundo, a imagem da marca-mãe fornece bases das quais os 
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consumidores podem inferir com maior probabilidade a performance da extensão. 

Esse processo de inferência, pode tornar mais rápida a adoção do produto e a sua 

difusão (Kamins et al., 2005) 

A estratégia de extensão de marca, para que seja bem realizada, deve seguir 

uma lógica que faça sentido para o consumidor (Kapferer, 1998). Quando a empresa 

BIC lançou uma fragrância endossada com a sua marca, como já se esperava, foi 

um fracasso. Isso ocorreu devido ao não planejamento da extensão, por mais que 

marca seja forte em um segmento, isso não quer dizer que se associada ao outro 

carregará consigo essas mesmas inferências. Na pesquisa de Swaminathan et al 

(2001) (apud Veloso 2002) são analisadas a percepção dos consumidores em 

relação ao efeito de reciprocidade entre a marca principal e as extensões. Dentre os 

resultados obtidos os autores relatam que uma falha na extensão pode prejudicar a 

marca principal com base nos efeitos recíprocos negativos, ao mesmo tempo em 

que um sucesso na extensão pode aumentar o apelo da marca principal. 

Yorkstomn et al (2010) afirmam que quando uma marca-mãe é forte a 

confiança e experiência será transferida às extensões. Porém se a marca possui 

baixa equidade e extensão pode naõ ser a melhor estratégia para expansão no 

mercado. 

 

3.2.2  CO -BRANDING  

De acordo com os autores Askegaard e Bengtsson (2005) o co-branding é 

uma aliança estratégica que conecta duas ou mais marcas no mercado. Desta 

maneira, as alianças de marcas têm como objetivo o benefício mútuo, características 

que possam melhorar a percepção do consumidor perante à um produto ou serviço, 

de forma com que gere aumento de vendas. 

Rao e Ruekert (1994) argumentam que alianças de marca podem ser 

indicativos de credibilidade no mercado, além disso eles sugerem que um segundo 

nome em um mesmo produto pode servir como sinal de qualidade quando uma 

marca individual é incapaz de transmitir a qualidade por ela mesma. McDonald et al 

(2001) afirma que uma organização pode aumentar e fortalecer o valor da marca 

através do co-branding com outras marcas de produtos ou serviços. Por exemplo 

para McCarthy and Norris (1999) o co-branding pode proporcionar sinais de 
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qualidade ao consumidor a respeito de um novo produto no mercado, tanto quanto a 

percepção de qualidade de uma de uma das partes da aliança interfere na outra. 

A aliança contém todas as características essenciais que define um produto 

co-branding (Helmig et al. 2008). Primeiro as duas participantes são independentes 

antes, durante e depois que o produto é oferecido (Ohwein and Schiele 1994), ou 

seja, por se tratar de um co-branding pressupõe-se uma aliança de curto prazo, logo 

o vínculo entre as duas parceiras é superficial ao ponto de não interferir diretamente 

uma na outra, o que não ocorre geralmente na aliança estratégia onde o vínculo e a 

interdependência é maior. A segunda caracteriza tipicamente um co-branding é que 

há uma estratégia específica preparada para esse produto (Blackett and Russel, 

1999), isso quer dizer que há uma consistência muito similar entre as duas marcas, 

porém não é uma cópia fiel, geralmente são utilizadas cores, tamanhos diferentes 

para identificar essa diferenciação, além de comunicação e em algumas vezes 

canais de distribuição. Essa tática faz com que o consumidor identifique mais 

facilmente as diferenças no produto e percepção um valor agregado. A terceira 

característica mostra que o produto é identificado simultaneamente pelas duas 

marcas e ambas são visíveis ao consumidor (Hitler and Tico 1995; Levine et al. 

1996; Rao 1997), ou seja, o objetivo do co-branding é fazer com que uma marca 

―transfira‖ seus benefícios à outra simultaneamente, e para que isso aconteça as 

duas precisam estar evidentes ao consumidor. 

De acordo com McCarthy and Norris (1999) o Co-Branding deve facilitar a 

transferência de associações positivas da marca uma para outra. A premissa inicial 

do co-branding é agregar valor ao produto/serviço, desta maneira, o co-branding age 

como um facilitador para alcançar esse objetivo. De acordo com Baghi e Gabrielli 

(2013) uma estratégia de co-branding lucrativa assume que o valor adicionado pela 

presença de cada marca é totalmente a favor do consumidor, isso quer dizer que 

produtos co-branding geralmente são beneficiados a partir da contribuição dos 

atributos de cada parte. Por exemplo telefones móveis Sony e Ericsson são um caso 

de co-branding Horizontal ou no caso do co-branding entre a IBM e Intel 

caracterizado como um co-branding vertical. 

De acordo com Keller e Machado (2006) as principais maneiras de 

associações de marcas são: Branding de Ingredientes ou componentes, 

licenciamento, endosso de celebridades e eventos esportivos. Branding de 

ingredientes envolve gerar valor para materiais, componentes ou peças contidas 
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dentro de outros produtos. Por exemplo o caso do Bob‘s e seu Milkshake de 

Ovomaltine, como mostra na Figura 4, nessa situação ambas as marcas se 

fortaleceram. No âmbito tecnológico, por exemplo, a Intel pode se tornar "ponto-de-

entrada" em certas indústrias diminuindo o valor do produto final, significativamente, 

na ausência da marca ingrediente (Uggla & Filipsson, 2008) 

 A aliança por meio do licenciamento são acordos contratuais pelos quais 

empresas podem usar nomes, logotipos ou personagens de outras marcas para 

promover suas próprias marcas mediante ao pagamento.  Um exemplo aqui no 

Brasil, como mostra na figura 4, é a parceria entre o maior parque temático do Brasil 

e América Latina, Beto Carreto World, e os estúdios Universal Studios e 

DreamWorks Animation, o parque ganha como uma fonte para gerar mais demanda, 

e os estúdios como forma de fortalecer a marca na mente do consumidor, além dos 

Royalties pagos. 

 O endosso de celebridade é utilizado muitas vezes para promover produtos, o 

princípio por trás dessa estratégia é que uma pessoa famosa pode atrair atenção 

para uma marca e modelar as percepções de marca em virtude das inferências que 

os consumidores fazem com base no conhecimento que têm a celebridade, No caso 

da Claro, operadora de celular, a celebridade utilizada por algum tempo foi o jogador 

de futebol Ronaldo, o fenômeno. Dentro da estratégia utilizada, o jogador vinculou 

sua conta no twitter (@claroronaldo), se tornando o embaixador da marca. Essa, 

pode gerar ruídos na percepção do consumidor quanto à marca. 

 A associação de marcas aos eventos teve um aumento nos últimos anos, o 

principal meio pelo qual um evento pode transferir associações está baseado nas 

várias dimensões da credibilidade, pois, uma marca pode parecer mais simpática e 

até mesmo mais digna de confiança em virtude de estar ligada à um evento. O 

exemplo ilustrado na figura 4 mostra um caso de naming rights, onde a o nome da 

empresa é encorpado ao nome do evento. A copa da Libertadores da América ao 

longo dos anos troca o seu nome de acordo com o patrocinador, é uma 

oportunidade única aos patrocinadores para obter reconhecimento internacional. 

 

Fonte: Keller & Machado (2006) 

Branding de Ingredientes Aliança licenciamento Endosso de Celebridades Associação de marcas aos 

eventos 
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Figura 4 - Resumo formas de Co-branding Keller & Machado - 2006 

 

Alianças de marcas simbólicas podem ser classificadas como publicidade 

conjunta (Samu, Krishnan & Smith, 1999), co-embalagem (Park et al., 1999), 

promoção de vendas conjunta (Varadarajan, 1988), e endosso de celebridades 

(Erdogan, 1999). Publicidade conjunta designa campanhas publicitárias em que 

duas ou mais empresas em comum unem os seus esforços para promover seus 

produtos em conjunto, muitas vezes, em uma situação de uso típico. Por exemplo, 

Kellogg e Tropicana lançou uma campanha mostrando como seus produtos podem 

ser combinados no café da manhã (Samu et al., 1999). Como apresentado nas 

definições de discussão anteriores o co-branding variar. No entanto, parece que a 

definição ampla, incluindo alianças simbólicas e físicas torna-se aceito. A fim de 

estabelecer uma taxonomia comum em matéria de alianças de marca deste trabalho 

segue a liderança. 

Há quatro níveis de co-branding de acordo com Kippenberger (2000). Quanto 

maior o nível alcançado, maior a probabilidade do produto dar certo. 

 

Níveis de co-branding: 

 

1) Alcançar a consciência:  Esse é o mais baixo nível de 

compartilhamento e envolvimento de valor, criação com diversas 

possibilidades de participantes, por exemplo: A empresa Senff a qual 

presta serviço aos estabelecimentos com objetivo de criar cartão 

próprio da empresa, estabelecendo uma aliança. 

 

2) Valores endossados: Esse é realizado pelo endossamento de um os 

ambos valores ou posicionamento da marca, por exemplo: Shampoo 

Seda e Experts do mundo do fashion hair, a partir da assiNATURA dos 

profissionais nos produtos Seda agrega-se um valor ao produto com 

base no endosso. 
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3) Co-branding de ingredientes: Maior valor de criação alcançado quando 

um líder do mercado de suprimentos é um produto componente de 

outra marca de produto: Por exemplo os processadores Intel, são 

considerados líders no mercado de fornecimento de processadores e 

são responsáveis pelos processadores de diversos eletroeletrônicos 

sendo um sinal de qualidade aos produtos. 

 

4) Complementar – Esse é mais alto nível de criação de valor tendo como 

consequência o mais baixo nível potencial de participantes. Aqui duas 

marcas fortes e complementares se unem para produzir um produto  

maior do que a soma das partes. Por exemplo: as lojas de 

conveniência AMPM e os postos de gasolina Ipiranga, a empresa 

AMPM ganha visibilidade  no ponto de venda, e os postos Ipiranga 

agregam valor ao seu serviço entregando maior conveniência ao seu 

serviço.  

 

De acordo com o quadro 3 Leeflang (2008) resumiu em um quadro as 

diferentes estratégias , seus exemplos , características, diferenças e a literatura 

relevante dentro do cenário. A estratégia adotada por esse estudo por esse produto 

será promoção de vendas conjuntas, onde duas marcas independentes se unem 

para promover um produto. 

Quadro 3 - Estratégias de marca e sua distinção de aliança de marcas 

 

FONTE: Leeflag (2008) 
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Levin and Levin (2000) afirmam que o co-branding em determinados 

contextos acaba influenciando impressões sobre a imagem de uma marca a partir da 

transferência de uma segunda marca - Quando pessoas encontram um produto no 

mercado co-branded por uma marca muito conhecida e outra desconhecida, eles 

tendem a presumir que a marca desconhecida compartilha dos valores de imagem 

com a marca bem conhecida. Park et al (1996) sugerem que duas marcas bem 

conhecidas podem melhorar o perfil de um atributo ao invés de estender para uma 

nova categoria do produto. 

De acordo com a teoria da sinalização, a combinação entre duas marcas 

oferece aos consumidores maior garantia sobre a qualidade do produto, o que 

resulta em melhores avaliações de produtos e preços premium (Rao et al. 1999). 

Consumidores usam a presença da marca como uma informação interpretativa para 

legitimar características dos produtos e diminuir a informação assimétrica do 

consumidor (Akerlof 1970; Kreps 1991) 

Quando ocorre a aliança entre duas ou mais marcas envolvidas no 

lançamento de num novo produto é preciso avaliar os benefícios que a outra marca 

pode trazer e consequentemente os riscos também. Park et al (1996) sugere que 

duas marcas bem conhecidas podem obter seu atributo quando uma delas estende 

para uma nova categoria de produto. Balber (2001) especificou que um co-branding 

de sucesso deve resultar na transferência de três virtudes das marcas corporativas:  

Promessas do co-brandind divulgado de forma clara e consistente; diferenciação da 

empresa perante os seus concorrentes e aumento da reputação e lealdade dos seus 

consumidores e grupos de stakeholders.  

De acordo com Kippenberger (2000) dentre as vantagens que um co-branding 

pode trazer às marcas, destaca-se aumento das vendas, expansão do mercado 

atual até mesmo acesso às novas áreas geográficas e outros setores; aumento dos 

benefícios aos consumidores; premium price; acesso à tecnologia de ponta, entre 

outros. Dentre as desvantagens é possível observar falhas na tentativa de combinar 

personalidades corporativas que não são compatíveis; dificuldades financeiras de 

um dos parceiros; extrapolar uma marca para setores distantes da onde a posição 

da reputação da marca. O co-branding é mais efetivo que extensão de marca porque 

o valor agregado não poderia ser alcançado sozinha (Helmig et al. 2008) 
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Um exemplo é a marca Mormaii, atualmente ela possui 44 contratos de 

licenciamento em diferentes países, endossando a sua marca em produtos como: 

Tablet, violão, academia de pilates entre outros.Um caso de de aliança estratégica e 

co-branding que fracassou é do da Apple e a companhia japonesa de brinquedos 

Bandai, as duas empresas de uniram para lançar um vídeo game chamado: Apple 

Bandai Pippin, devido aos riscos não planejados o produto foi um fracasso gerando 

prejuízo às duas empresas. 

Porém toda a aliança envolve riscos, para Blackett; Boad, (1999) é preciso 

cuidar para que não haja uma extensão inapropriada da marca sobre produtos ou 

serviços muito diferentes do setor ou segmento no qual a marca estabeleceu sua 

reputação, sob pena não só de fracasso da associação, mas de desvalorização da 

própria marca original. 

3.2.2.1 FIT / CONGRUÊNCIA 

Na literatura de extensão de marca é possível encontrar dois termos que são 

usados para indicar o grau em que a extensão de marca e a marca-mãe são 

semelhantes: Adequação e similaridade. De acordo com Tauber (1988) a adequação 

é quando o produto lançando não é considerado como novo na mente no 

consumidor, pois segundo ele o mesmo já deveria ter sido lançado pela marca. 

Segundo Boush & Loken (1991) similaridade de categoria refere-se ao grau em que 

o produto estendido e o produto assinado pela marca-mãe são parecidos em termos 

de características, atributos e benefícios. Tanto a similaridade quanto a adequação 

referem-se ao grau que a extensão e a marca são parecidas em termos de 

características, atributos e benefícios (BOUSH & LOKEN, 1992; PARK, MILBERG & 

LAWSON, 1991). Se a similaridade é baixa, além de dificultar a transferência das 

crenças e atitudes da marca-mãe para o novo produto, o novo produto pode também 

estimular a formação de associações indesejáveis (Aaker & Keller, 1990). Estudos 

realizados com produtos tangíveis identificam quanto maior a similaridade percebida 

entre a extensão e a marca-mãe, melhor será a avaliação da extensão da marca 

(BOTTOMLEY & HOLDEN, 2001; BOUSH &LOKEN, 1991; KELLER & AAKER, 

1992). 

Considerando que cerca de 60% das alianças formadas falham, um melhor 

endimento do co-brnading pode  ajudar a garantir o sucesso. (DACIN, HITT & 
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LEVITAS, 1997). Dentre as causas da falha dessas alianças pode pode ser 

destacado o ―Fit‖ entre as duas marcas, ―Fit‖ percebido foi identificado como o piloto 

mais importante de avaliação de extensão de MARCA (VÖLCKNER & SATTLER, 

2006). 

O Perceptual fit tem recebido pouco mais de atenção na literatura de co-

branding. Há diversas definições e conceitos para percpetual fit, no contexto de 

extensão de marca. (Tauber, 1988), ―extension typicality‖ (Boush and Loken (1991); 

Fit (Keller and Aaker, 1992; Smith and Andrews, 1995), ―Logical consistency‖ 

(Thompson 1988) e ―Category-to-category relatedness” (Farquar et al, 1990). Para 

esse estudo toma-se como base a definição de ―percpetual fit‖ (Tauber, 1988)‖ e Fit 

(Keller and Aaker, 1992; Smith and Andrews, 1995). Keller (1993) define que ―brand 

fit‖ como um nível de consistência e coerência entre a percepção de cada marca 

baseada nas associações da memória. 

Para Aaker e Keller (1990) quando a similaridade percebida é baixa, entre a 

extensão e a marca mãe, o processo de transferência das associações da marca-

mãe para a extensão é inibido. Ou seja, quanto menor for o fit da extensão menores 

são as chances do produto lançado ser eficaz. A similaridade percebida funciona 

como catalisador que facilita a transferência das associações da marca-mãe para a 

extensão (BOUSH & LOKEN, 1991). 

A partir dos sinais informacionais de um produto, o consumidor emite os 

julgamentos a respeito da qualidade percebida do mesmo. Os sinais intrínsecos 

(características físicas do produto em si, como tamanho, cor, sabor ou aroma) ou 

extrínsecos (sinais externos ao produto em si, como preço, imagem da marca, 

imagem da empresa, imagem da loja de varejo, e até mesmo imagem do país de 

origem).  Com base nas dimensões extrínsecas da marca principal há a 

transferência de percepções da marca principal para a extensão de marca, por isso 

as empresas buscam  a transferência de uma imagem positiva para o novo produto 

a ser lançado.(SCHIFMAN E KANUK (2000); apud Veloso 2002). 

Há dois fatores que são determinanters para o sucesso ou não de uma 

extensão de marca: similaridade de caracteristicas de produtos e o conceito da 

consistência da marca (PARK ET AL, 1991).No quadro 4, Leeflang (2008) em seu 

estudo ilustra um resumo de fatores de sucesso do co-branding com de acordo com 

o fit empregado.Dentre os Fits ilustrados, será avaliado nesse estudo o fit de ajuste 

do produto. 
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Quadro 4 - Modelo fit Leeflang (2008) 

 

        Fonte: Leeflag (2008) 

Para Kapferer (2003) quanto menor a similaridade de categoria, menos 

atributos serão transferidos da marca-mãe para a extensão. Por isso, antes de 

adotar a estratégia de extensão da marca para outra categoria é preciso avaliar o 

quão próximo da marca a categoria está na mente do consumidor para que a 

estratégia tenha sucesso. Loken et al (2010) afirmam que se a propriedade da 

marca não é clara dentro de uma categoria de extensão, provavelmente as 

avaliações serão mais influenciadas por outros fatores ao invés da marca-mãe. 

Ou seja, apenas uma marca forte não é indício de que uma extensão terá 

sucesso, o fit exerce papel fundamental para que os produtos que são endossados 

pela marca mantenham a identidade e o valor nela contido, transmitindo as 

associações para outras marcas no caso do co-branding ou em novas linhas de 

produto em estratégias de extensão de linha. 

No quadro 5 mostra um resumo de escalas de mensuração do perceptual fit e 

seus autores. Para esse estudo será utilizado a escala de Becker-Olson (2003) 
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Quadro 5 - Escalas de perceptual FIT 

 

Fonte: A autora, 2014 

Para esse estudo será utilizada a escala de Becker-Olson (2003) pelo fato de 

ter indicadores mais completos e um alfa de cronbach melhor do que as demais 

escalas. 

3.3  REPUTAÇÃO DA MARCA 

Tanto na área acadêmica como no mercado empresarial acredita-se que a 

reputação da marca está se tornando importante. Para ter sucesso e serem 

rentáveis, marcas devem ter reputação positiva (Herbig and Milewicz, 1995). Os 

mesmos autores afirmam que o desenvolvimento de uma reputação de marca, mais 

do que manter clientes satisfeitos, tem como objetivoa avaliação de diversos 

públicos perante à marca. Pois marca com reputação positiva tende a atrair mais 

clientes com relação àquelas com reputação negativa. Por mais que o público não 

seja seu cliente atual, quando ele tiver a necessidade pelo produto irá buscar 

informações, tanto interna quanto externa, de marcas com melhores reputações. 

A definição do termo reputação da marca está ligada à percepção de 

qualidade associada com o nome (Aaker e Keller, 1990). A partir do momento que é 

estabelecido o nome de uma determinada marca, a performance desempenhada 

pelo produto estará associada à ela, dessa maneira é preciso que a empresa atenda 

às expectativas dos clientes para não gerar frustação futura e perder a credibilidade.  

1. Não é compatível / Compatível

2. Não é próximo / Próximo

3. Não é Congruente / Congruente

1. Menos verídico  / mais verídico

2. Não faz nenhum sentido  / Faz muito sentido

4. Muito inapropriado / Muito Apropriado

1. Semelhante / Diferente

2. Consistente / Inconsistente

3. Típico / Atípico

4. Representativo / Não Representativo

5. Complementar / Não Complementar

6. Baixa Proximidade / Alta Proximidade

7. Faz Sentido / Não Faz Sentido

Escalas de mensuração FIT

2003

DESAI at al 2002

BECKER-OLSON

ESCALA - PERCEPTUAL FITANOAUTOR

2004RIFON at al

ALFA

0,980

0,950

0,896
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Nome da marca tem sido definido como um recurso extrínseco, ou seja, é um 

atributo relacionado com o produto, mas não faz parte do produto fisicamente. Uma 

marca irá então ter uma percepção genérica de qualidade, não necessariamente 

baseado no conhecimento detalhado das especificações associadas com o produto. 

Ao contrário do que Aaker e Keller (1990) afirma, Purohit e Srivastava (2001) em seu 

estudo afirmam que uma boa (ou má) reputação não tem um impacto direto da 

percepção da qualidade. Para esse estudo, tem como premissa a afirmação de 

Aaker e Keller (1990). 

O consumidor enxerga as marcas como uma parte do produto com valor 

agregado, diferenciando-se dos outros produtos (Moorman, Zaltman, and 

Deshpande, 1992). A marca, portanto tem influência na percepção dos produto a 

partir do seu endosso agindo de forma positiva ou negativa. Com base nas suas 

crenças e opiniões as pessoas geram juízo de valor em relação produto a  partir da 

inferências que possuem sobre a marca. Por isso, uma boa reputação da marca 

auxiliar em uma melhor avaliação do produto, um está intimamente ligado ao outro. 

A reputação da marca refere-se à atitude que os consumidores inferem de 

uma marca boa e confiável. Para a construção de uma boa reputação as marcas 

devem o primeiramente entregar produtos de qualidade, pois assim a confiança 

tende a aumentar na marca.  

De acordo com Akdeniz (2013) para a contrução de uma alta reputação da 

marca é necessário investimento e tempo, empresas não podem ser oportunistas 

em manipular a reputação da marca com um falso sinal de qualidade do produto. 

Dessa forma, para ser reconhecido no mercado , as marcas devem investimento ao 

longo prazo para obter um retorno significativo quanto à avaliação do consumidor.  

 Boulding and Kirmani‘s (1993) no resultado de sua pesquisa chegou à 

conclusão que  quanto maior for a  confiança da marca , maior será a percepção de 

qualidade quando a empresa possui uma alta reputação. Milewicz and Herbig,(1994) 

Afirma que a reputação é o primeiro sinal de qualidade percebida de um produto que 

é endossado pelo nome da marca. Consumidores esperam que produtos 

manufaturados hoje tenham  a mesma qualidade do produto no passado, a marca, 

portanto, age como um sinal a atemporal de qualidade. Entretanto, sinais mistos 

como, dizer alguma coisa e fazer outra, prejudica a reputação. Consumidores não 

irão perceber confiança em uma marca que não entrega o que promete 

 ( HERBIG AND MILEWICZ, 1995). 



 
 

42 

 No quadro 6 está relacionando dois modelos de escala para mensuração da 

reputação da marca. A primeira é o modelo aplicado por DelVecchio and Smith 

(2005) , a escala possui três sentenças, modelo Likert de 7 pontos, baseada na 

proeminência da marca, . A segunda escala  foi utilizada na pesquisa de Veloutsou 

(2009) com três sentenças seguindo o modelo de Likert 7 pontos. Para escolha da 

escala nesse estudo foi levado em consideração o o coeficiente do alfa de cronbach, 

portanto, a escala de Veloutsou (2009) foi utilizada. 

 

Quadro 6 - Escalas reputação da marca 

 

 Fonte: A autora,2014 

Dentro das estratégias de expansão da marca a reputação atua de forma 

essencial, pois como se trata de um produto novo, uma das primeiras inferências de 

sinais de qualidade que o consumidor avalia é a reputação da marca, quanto maior a 

sua reputação, teoricamente, maior será a chance uma melhor aceitação pelo 

consumidor. 

3.4 QUALIDADE PERCEBIDA 

Qualidade pode ser definida como a avaliação global dos consumidores sobre 

a superioridade ou excelênca de um produto ou serviço (Zeithaml, 1988). A 

qualidade dos produtos, na maioria das vezes, não é facilmente observada pelos 

compradores antes da compra, porém é levada muito em consideração após 

efetuada (Wright and Lynch, 1995).  As empresas ou vendedores de produtos criam 

uma Informação assimétricas, a qual acontece quando a informação com qualidade 

que a empresa pretende transmitir ao consumidor não é exatamente igual a 

percepção de qualidade que ele mesmo percebe (KREPS,1991). 

  De acordo com Zeithaml (1988) há diferenças conceituais entre qualidade 

percebida e qualidade objetiva, onde a primeira se dedica ao julgamento de ordem 

1. Quando você olha para um produto é fácil identificar o nome da marca do

fabricante.

2. É fácil indicar o produto da marca X par outras pessoas.

3. É bem vista a reputação da marca X

1. A marca X é confiável

2.  A marca X respeitável

3.  A marca X faz reivindicações honestas

Escalas reputação da marca

2005
DelVecchio 

and Smith

Veloutsou 2009

0,752

AUTOR ANO ESCALA - REPUTAÇÃO
Alfa de 

cronbach

0,840
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subjetiva por parte do consumidor considerando a superioridade ou inferioridade do 

produto/serviço frente às expectativas. Já a segunda está mais próxima das 

avaliações de superioridade técnica de um produto (ex. atributos, ingredientes, entre 

outros). Esta definição também está alinhada ao significado de ‗zero defeitos‘ na 

filosofia japonesa. 

Para Anderson e Fornell (1994) a qualidade pode ser vista como um potencial 

intrínseco aos atributos do produto ou serviço para prover a satisfação do cliente. 

Aaker (1998) define a qualidade percebida como um sentimento amplo e intangível a 

respeito da marca, não estando ligado às especificações técnicas do produto, tendo 

uma visão mais superficial sobre o produto. 

A qualidade percebida depende das preferências e percepções dos 

consumidores (HOLBROOK e CORFMAN, 1996), por isso, Ries (1998)  afirma que a  

percepção de qualidade está na mente do consumidor, se a empresa quiser ter uma 

marca forte, deverá construir uma fortes percepções de qualidade na mente do 

consumidor. Os nomes das marcas aumentam a percepção do consumidor sobre a 

qualidade percebida porque o nome de marcas carregam significados que os 

consumidores transformam em valores percebidos (RAO AND MONROE, 1898).  

Estudos apontam a influência dos sinais externos e internos na qualidade do 

produto (Olson, 1977; Monroe & Krishnan, 1985; Rao & Monroe, 1989; and Zeithaml, 

1988). Os sinais  internos são definidos como as características inerentes ao 

produto, paralelo estão os sinais  externos os quais referem às características não 

físicas do produto que podem ser mudadas, sem alterar as características 

essenciais do produto, como: Preço, nome da marca, embalagem (JACOMY ET A., 

1971; OLSON & JACOBY, 1972). O nome da marca é comumente usado como um 

sinal extrínseco para inferir percepções de qualidade  e podem agregar informações 

ao produto (RICHARDSON, DICK, AND JAIN.1994).  

De acordo com Akdeniz (2013) os consumidores não avaliam os sinais de 

qualidade do produto de forma isolada, muitas vezes eles avaliam simultaneamente 

diverso sinais,por exemplo: Embalagem, marca, preço. Por isso as variáveis em 

conjunto formam o diagnóstico da avaliação de qualidade do consumidor. 

Seitam (1998) e Shapiro (1983) sugere que a percepção de qualidade de um 

produto ou serviço está relacionada com a reputação associada com o nome da 

marca. Portanto, a marca exerce um papel de sinal, de acordo com a teoria da 
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sinalização podendo ter como inferência uma alta ou baixa reputação, impactando 

diretamente na percepção sobre a qualidade percebida do produto.   

De acordo com o quadro 7, há três escalas diferentes de mensuração da 

qualidade percebida. A primeira corresponde ao estudo de Adaval e Monroe 

(2002),a escala possui 3  sentenças de diferenciais semânticos, com coeficiente do 

alpha de cronbach 0,858. A segunda escala foi utilizada no estudo de Sprott e Shimp 

(2004), também com 3  sentenças de diferenciais semânticos, o coeficiente do alpha 

de cronbach da escala foi de 0,97. A última escala, consta na pesquisa de Grewal et 

al (1998) com 8 sentenças modelo Likert com coeficiente do alfa de cronbach = 0,79. 

A última  escala foi escolhida para o estudo por ser a mais completa e estar mais 

próxima do objeto estudado 

 

Quadro 7 - Escalas de qualidade percebida 

 

         Fonte: A autora,2014 

 

A qualidade percebida é resultante  da assimilação de diversos sinais, tanto 

intrínsecos como extrínsecos. Dentro desses sinais destaca-se: Preço, embalagem, 

marca entre outros. Nas estratégias de expansão da marca a qualidade percebida 

tem um papel fundamental na transferência da percepção de qualidade da marca-

mãe para o novo produto.  

1. Extremamente pouca qualidade / Extremamente qualidade

2.  Muito pouca durabilidade / Muito alta durabilidade

3. Muito incofiável / Muito confiável

1. O produto da marca X parece ser de boa qualidade.

2. O produto da marca X parece ser duradoura.

3. O produto da marca X parece ser confiável.

4. O produto da marca X parece ser confiável.

5. É boa a minha imagem do produto da marca X

6. Eu visualizo  positivamente  o produto da marca X

7. O desempenho da produto da marca X  seria bom.

8.Certamente o desempenho do produto da marca X  seriasatisfatório?

Escalas de qualidade percebida

0,8582002
Adaval e 

Monroe 

3. Em geral, esse produto é:

fraco / excelente

2004
Sprott e 

Shimp
0,970

Grewal at al 1998 0,790

1.Esse produto tem 

má qualidade geral / excelente qualidade geral

2. Este produto tem:

muito má qualidade / qualidade muito boa

ESCALA - QUALIDADE PERCEBIDA ALFAAUTOR ANO
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3.5 2  INTENÇÃO DE COMPRA 

Intenção de compras vem sendo usado na literatura como um preditor 

subsequente da compra. Pesquisas anteriores descobriram que a intenção de 

compra também está associada positivamente com o valor percebido ( Dodds , 

Monroe e Grewal , 1991; Grewal , Monroe e Krishnan , 1998).  

Morrison (1979) propôs um modelo básico a partir de uma intenção declarada 

à uma real probabilidade de compra. O primeiro passo, a partir da intenção 

declarada, há o filtro das verdadeiras intenções, assim separadas das reais 

probabilidades de compra. 

 

Fonte: Morrison (1979) 

 

Figura 5 - Modelo Intenção de compra  - Morrison (1979) 

 

De acordo com o modelo de Chang (1994), conforme mostra na figura 6 a 

intenção de compra é derivada de diversas variáveis. A partir das informações do 

produto e seus atributos o consumidor tem uma percepção de qualidade. Por sua 

vez, os preços objetivos versus preços de referência formam o valor percebido. A 

união da qualidade percebida em conjunto com o preço percebido dá origem à 

percepção de valor que gera a intenção de compra. 

Esse modelo ilustra os processos cognitivos que o consumidor tem na tomada 

de decisão de compra. Esse processo pode levar segundos ou dias de acordo com o 

rsico percebido de compra.  Quanto maior a qualidade percebida em relação ao 
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produto, teoricamente maior terá a sua intenção de compra. Qualidade é o maior 

determinante  da compra de marca e participação de mercado (Richardson,1996) 

 

Chang (1994) Modelo adaptado de Dodds and Monroe (1985) e Zeithaml 1988) 

 

Fonte: CHANG (2009) 

Figura 6 - Modelo intenção de compra – Chang (2009) 

 

 

De acordo com Laroche e Brisoux (1989)  eles testaram dois tipos de efeitos 

na intenção de compra: um efeito direto e um efeito competitivo. O efeito direto 

sugere que a intenção para comprar uma barca é determinada apenas pela atitude 

dela. O efeito competitivo indica que as atitudes de outras marcas competindo por 

um mesmo espaço devem afetar a intenção por meio da marca focal. O autor 

enfatiza que o efeito competitivo , caso aconteça, deveria influenciar de forma 

negativa à compra de uma marca específica. 

Uma baixa variação da qualidade  a partir das marcas em uma categoria de 

produto sinaliza baixa ambiguidade da informação de qualidade, facilitando a 

decisão de compra do consumidor. (BAO 2001). Na pesquisa de Kim and Zhou 

(1996)  eles descobriam que uma familiaridade com a marca  cria uma maior 

confiança a qual afeta na intenção de compra da mesma marca.  

A qualidade precebida e reputação da marca agem como sinais (positivos ou 

negativos) na tomada de decisão de compra do consumidor. Dentro das estratégias 

de expansão da marca a transferências desses sinais auxiliam o consumidor na 

tomada de decisão de compra diminuindo o risco percebido. 
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4 METODOLOGIA 

O presente estudo é caracerizado como um uma pesquisa causal, . Segundo 

a definição de Mattar (2001) as pesquisas conclusivas são caraterizadas por 

possuírem objetivos bem definidos, procecedimentos formais, serem bem 

estruturadas dirigidas para a solução de problemas ou alternativas de curso de ação. 

O conceito da causalidade tem como objetivo buscar razões para acontecimento de 

um determinado fenômeno a partir de relações de causa e efeito  

A variável ―causa‖ é chamada de variável independente, por sua vez a 

variável ―efeito‖ é chamada de variável dependente. Essa relação pode ser única, ou 

seja, uma variável é causa contribuinte de determinado fenômeno, essa condição de 

acordo com Mattar (2001) é chamada de  condição contingente. Há a possibilidade 

de múltiplas causas contribuírem para a ocorrência de um efeito, essa condição é 

chamada de contribuinte. Nessa pesquisa as estratégias de expansão da marca são 

classificadas como variável independente, e qualidade percebida e intenção de 

compra como variáveis dependentes. 

O método utilizado é o experimento, segundo Mattar (2001) apud Kerlinnger 

(1978) ―Um experimento é um tipo de pesquisa científica na qual um pesquisar 

manipula e controla uma ou mais variáveis independentes e observa a variação na 

variável ou variáveis dependentes concomitantemente à manipulação das variáveis 

independente.‖ Neste caso, as variáveis independentes são aqulas que são  

manipuladas, as quais pretendem medir os efeitos. Por sua vez as variáveis 

dependentes são as variáveis cujos efeitos são provocados pelas variáveis 

independentes. Para essa pesquisa será utilizada também a variável moderadora, 

reputação da marca, a qual exerce papel de moderação entre as varáveis 

independentes e dependentes. 

 

4.1 MODELO E HIPÓTESES 

Na figura x é ilustrado o modelo de pesquisa de acordo com as variáveis. As 

estratégias de expansão da marca: Co-branding e Extensão da marca , são as 
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variáveis independentes. As variáveis dependentes são: Qualidade percebida e 

intenção de compra, tendo como variável moderadora a reputação da marca. 

Fonte: A autora, 2014 

 

Figura 7 - Modelo hipótese 2x2 

 

A adoção da estratégia de expansão da marca visa atrair novos consumidores 

e aumentar as cognições positivas na mente do consumidor, para tanto, há dois 

modelos básicos para essa expansão: Co-branding e extensão de marca. Na 

estratégia de co-branding, duas marcas se unem para lançar um novo produto no 

mercado, geralmente é caracterizado por ter curta duração. A estratégia de extensão 

de marca é caracterizada quando a marca-mãe se extende para uma nova categoria 

a qual ainda não atua. Para ambas o objetivo principal é alcançar novos 

consumidores a partir da marca. 

A qualidade percebida e a intenção de compra são moderadas pela reputação 

da marca consideradno diferentes estratégias de expansão (Co-branding e extensão 

de marca). 

H1) A marca com menor reputação terá a) maior qualidade percebida e b) 

maior intenção de compra em entratégias de co-branding. 

H2) A marca com maior reputação terá a) maior qualidade percebida e b) 

maior intenção de compra em estratégias de extensão de marca. 
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4.2 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

REPUTAÇÃO DA MARCA 

DC: Reputação é um dos principais contribuintes para a qualidade percebida 

dos produtos que são endossados por ela. Os consumidores esperam que os 

produtos tenham a mesma qualidade independente do tempo,já que a marca é uma 

uma inferência de credibilidade.  (VELOUTSOU ,2009  apud MILEWICZ E 

HERBIG,1994). 

DO: VELOUTSOU, Cleopatra; MOUTINHO, Luiz. Brand relationships through 

brand reputation and brand tribalism. Journal of Business Research, v. 62, n. 3, p. 

314-322, 2009. 

 

QUALIDADE PERCEBIDA 

DC: Marca é um sinal extrínseca  geralmente usado para inferir e / ou manter 

a percepção de qualidade e pode representar um agregado de informações sobre 

um produto. (GREWAL, MONROE, AND KRISHNAN, 1998 APUD RICHARDSON, 

DICK, E JAIN.1994 ) 

DO: GREWAL, Dhruv et al. The effect of store name, brand name and price 

discounts on consumers' evaluations and purchase intentions. Journal of retailing, v. 

74, n. 3, p. 331-352, 1998. 

 

 INTENÇÃO DE COMPRA 

DC: Quanto maior a qualidade percebida em relação ao produto, 

teoricamente maior terá a sua intenção de compra. Qualidade é o maior 

determinante  da compra de marca e participação de mercado (Richardson,1996) 

 DO: CHANDRAN, Sucharita; MORWITZ, Vicki G. Effects of participative 

pricing on consumers‘ cognitions and actions: A goal theoretic perspective. Journal of 

Consumer Research, v. 32, n. 2, p. 249-259, 2005 

 

Co-Branding 

DC: De acordo com os autores Askegaard e Bengtsson (2005) o co-branding 

é uma aliança estratégica que conecta duas ou mais marcas no mercado.A aliança 

proposta pelo estudo pressupõe duas marcas: uma de alta reputação e outra de 

baixa reputação, cada uma expandirá a sua marca para uma nova categoria de 
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produto , para isso irá de aliar à uma marca já presente netsa categoria, a qual já 

possui know-how perante o consumidor. 

Extensão de marca 

DC: Aaker (1998) afirma que a extensão de marca se dá a partir da utilização 

de um nome de marca já estabelecido em um mercado ou categoria de produtos 

para entrar em outro mercado ou categoria de produtos em que este não atua. A 

partir da definição das duas marcas, uma com alta reputação e outra baixa, as duas 

irão expandir o seu negócio para um novo mercado, o qual ainda não atuam. 

 

4.3 DESIGN EXPERIMENTAL  E CONTEXTO DE PESQUISA 

Para a valiação das estratégias foram desenhados quatro cenários distintos . 

O quadro X mostra o modelo  de experimento 2 (co-branding  / Extensão de marca) 

x 2(Marca com alta reputação/ marca com baixa reputação). 

 

Quadro 8 - Design experimental  

 

 

Fonte: Autora, 2014 

O mercado  estudado foi de higiene pessoal e cosméticos. De acordo com os 

dados da ABIHPEC o setor está em franco crescimento nos últimos anos, conforme 

mostra o gráfico 1 . 
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Gráfico 1 - Crescimento setor de higiene pessoal e cosméticos 

 

    

Dentro desse mercado há sub categorias divididas em: rodutos 2 em 1; 

coloração/ descoloração; pós-shampoos; produtos para queda; alisantes/ 

permanentes ; shampoos ; fixadores / modeladores. Conforme mostra a tabela 1  

 

Tabela 1 - Evolução do mercado de higiente pessoal e cosméticos 

 

 

 

 

A partir dessa  informação forma buscou identificar quais marcas dentro do 

segmento de cosméticos possuíam uma diferença visível em relação à reputação a 

partir disso verificar possíveis extensãos de categoria moderada pelo fit entre as 

marcas 
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Foi estabelecido que a marca de cosméticos  de alta reputação a ser 

estudada seria a NATURA e a de baixa reputação seria a JEQUITI. A escolha de 

ambas se deu pelo fato de serem duas marcas que tem como foco a venda direta  

por catálogo, e com diferenças visíveis entre elas. 

      De acordo com o ranking das 100 empresas brasileiras com maior 

reputação no Brasil de 2014, realizada pelo instituto Merco em parceria com  IBOPE,  

a marca NATURA  está em primeiro lugar, sendo a marca com maior reputação 

dentro do mercado  Brasileiro .  Além disso , a modalidade de venda direta, de 

acordo com a associação brasileira de empresas de vendas direta , o  Brasil ocupa a 

4ª posição no ranking mundial , sendo uma alternativa para as empresas expandir 

seus negócios territorialmente. 

Desta forma, buscou indentificar categorias que ambas as marcas ainda não 

estavam atuando, ou de maneira menos agressiva. Conforme a tabela 2  há três 

categorias com tendência de crescimento:  depilatórios,  produtos masculinos e 

produtos de cuidados para cabelos. A NATURA e JEQUITI, até o presente momento 

não possuem produtos de coloração para cabelos. Com base nisso, a poderia ter 

sucesso na expansão seria para categoria de coloração. 

 

Tabela 2 - Evolução do mercado cuidado com os cabelos 

 

 

 

 

 

Portanto, após a definição das marcas e categoria de produto para expansão, 

o design experimental do estudo estabeleceu-se de acordo com o quadro 11 
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Quadro 9 - Design experimental  2x2 NATURA E  JEQUITI 

 

       Fonte: A Autora,2014 

         

A partir desse modelo, a próxima etapa foi verificar se as marcas realmente 

tinham diferenças notórias de reputação e qual marca seria a ideal para a parceria 

na estratégia de Co-branding. 

4.4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 De acordo com Gil (2008) o delineamento da pesquisa  se refere ao 

planejamento em dimensões maiores, incluindo a forma pela qual as relações serão 

verificadas e a previsão de análise e interpretação dos dados. Desta forma a 

presente pesquisa divide-se em seis etapas conforme mostra  a figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2014 

Marca com alta 

reputação

Marca com baixa 

reputação

Extensão de marca
Tintura de cabelo - 

Natura

Tintura de cabelo - 

Jequiti

Co-branding

Tintura de cabelo - 

Natura + Marca 

parceira

Tintura de cabelo - 

Jequiti Marca parceira

Design experimental  2X2 Natura e Jequiti
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Figura 8 - Delineamento da pesquisa 

 

 

Conforme a definição de Malhotra (2001)  a população é definida como o 

agregado de todos os elementos capazes de responder à investigação por 

apresentarem características semelhantes, e serem de interesse para a resolução 

do problema. A população da pesquisa é caracterizada por mulheres, acima de 18 

anos, que façam compras por catálogo que utilizem tintura de cabelo. A amostra é 

de acordo com a definição Malhotra (2001) é caracterizada como não probabilística 

por conveniência. O perfil da amostra ficou definido como: mulheres, acima de 18 

anos  que utilizem tintura de cabelo e residam em Curitiba/PR. 

4.5 DADOS: COLETA E TRATAMENTO 

O período de coleta desde a fase preparatória até a efetivação do 

experimento 10 de outubro a 18 de novembro de 2014. A partir da etapa 

preparatória foi definida qual marca que seria utilizada no anúncio dentro da 

estratégia de co-branding. Após  passar pela validação, foi inserido no experimento. 

4.5.1 ETAPA PREPARATÓRIA 

 Após a definição o produto que seria lançado e suas marcas, foi necessário 

checar de forma quantitativa se realmente as marcas JEQUITI e L‘oreal tinha 

diferenças significantes  em  relação à reputação, se o produto em questão, tintura 

Etapa preparatória 

Análise dos dados 

Construção do anúncio 

Validação do anúncio 

Aplicação experimento 

Análise dos dados 
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de cabelo, realmente tinha um alto fit perbebido em relação às marcas e qual marca 

de tintura de cabelo seria utilizada na estratégias de Co-branding. 

 O primeiro questionário de pré teste conforme o anexo A tinha 12 

questões, onde três eram  filtros: gênero, fazer compras por catálogo e utilização de 

tintura de cabelo, ou seja, apenas mulheres que faziam compra por catálogo e 

pintavam o cabelo poderiam responder. Para a mensuração da reputação da marca 

JEQUITI e L‘OREAL utilizou a escala adaptada de Veloutsou (2009) e a escala para 

mensuração do fit  de Becker-Olson (2003). em relação à categoria  do produto. A 

coleta foi realizada via  link do Qualtrics obtendo 62 respondentes, porém apenas 24 

respondentes válidos. Em contato pessoal com as respondentes verificou dificuldade 

com os termos em relação à escala de fit invalidando assim a coletaFoi realizado um 

segundo questionário readaptando a escala para termos mais usuais e com frases 

completas conforme o anexo A. 

4.5.2 VALIDAÇÃO ANÚNCIO 

Para a realização do experimento foi preciso desenvolver 4 anúncios de 

tintura de cabelo: Um com a marca NATURA, um  com a marca JEQUITI, um com as 

marcas NATURA E L‘OREAL e um com as marcas JEQUITI E L‘OREAL. Para tanto, 

foi solicitado o auxílio de uma designer gráfico com desenvolver as peças. 

Foi necessária antes de tudo a concepção da embalagem da tintura de 

cabelo, pois não poderia ter inferência de outras marcas e modelos para não 

enviesar o experimento. Para isso foi preciso identificar as informações contidas na 

embalagens, tendências de formas, fontes para ficar o mais real possível. Durante 

esse processo, verificou que muitas marcas utilizavam sub-marcas para essa 

categoria de produto, por exemplo: A tintura da marca Wella se chama Koleston, a 

tintura da marca L‘OREAL possui suas sub-marcas - Immedia Excelence e Casting 

Gloss. Esse mesmo fenômeno ocorre dentro da marca NATURA onde produtos para 

cabelo possui a Plant, além de outras como Ekos, Tododia.  

Portanto identificou a necessidade de uma sub-marca para a tintura de 

cabelo, definida como: Life Colors.  Com base nos anúncios de outras marcas 

verificou que na maioria dos anúncios aparecia três tipos de embalagens: para 

cabelos louro, preto e ruivo, esse mesmo modelo foi aplicado. Como o anúncio 
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deveria ser o mesmo para os quatro cenários, optou por um  fundo clean com pouco 

texto para não ofuscar o efeito da marca .    

Para a validação do anúncio foi utilizada a escala de atitude sobre o anúncio 

de Mitchel (1986) modelo Likert 10 pontos,  Bom/ruim, gosto/não gosto, irritante/não 

irritante, interessante/não interessante. A abordagem foi pessoal cada anúncio foi 

avaliado por 5 respondentes, totalizando 20 respondentes. Após a divisão dos 

grupos os resultados foram: Cenário NATURA (µ=9,23 e dp=0,731), Cenário 

JEQUITI (µ=8,89 e dp=1,22) ,  Cenário NATURA e L‘OREAL (µ=8,03 e dp-1,94) e 

JEQUITI e L‘OREAL (µ=8,98 e dp=1,03) 

4.5.3 ETAPA EXPERIMENTAL 

Para realização do experimento  buscou identificar estabelecimentos como: 

salões de beleza, lojas de cosméticos, para aplicação do questionário. Foram 

impressos os anúncios e os questionários para responderem através da abordagem 

presencial.  

As mulheres que respondenssem a pesquisa estaria concorrendo a sua cesta 

de produto de beleza da marca JEQUITI e NATURA. Porém durante a coleta nos 

salões de beleza identificou que não seria o perfil ideal da amostra , pois a maioria 

das  mulheres que frenquentavam o salão não utilizava tinturas de cabelo vendidas 

em farmácias e perfumarias, muitas vezes não sabiam a marca da tintura aplicada 

no cabelo.  

 Dada a situação, foi decidido abordar as respondentes  em locais com 

fluxo intenso de pessoas, próximo ao terminal de ônibus do bairro Portão ,  na zona 

periférica da cidade de Curitiba-Pr.  O questionário foi aplicado simultaneamente via 

Qualtrics e distribuído por email e redes sociais. O tipo de coleta foi por 

conveniência. Na tabela 3 mostra os casos válidos de acordo com a cada cenário

  

Tabela 3 - Casos válidos 

 

CENÁRIOS CASOS
CASOS 

VÁLIDOS

NATURA 75 46

JEQUITI 73 43

NATURA E  L‘OREAL 97 37

JEQUITI E LOREAL 86 40

Total 331 166
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Fonte: A autora, 2014 

4.6 TRATAMENTO DOS DADOS  

 A tabulação dos dados foi relizada dom o auxílio do Qualtrics e as análises 

estatísticas desenvolvidas com o auxílio do software SPSS®. Foram retirados os 

casos de missing values e outliers da base. 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados foram divididas em duas partes principais: Etapa 

preparatória e  Experimento.  Cada estapa foi subdividida em : Análise sócio 

demográfica e hábitos de consumo e análises descritivas. 

 

5.1 ETAPA PREPARATÓRIA 

Nesta etapa, tinha como principais objetivos: identificar a diferença da 

avaliação da reputação da marca NATURA e JEQUITI;  verificar o fit percebido entre 

a categoria e marca e verificar qual marca seria ideal para a parceria do novo 

produto. 

5.1.1 ANÁLISE SÓCIO DEMOGROGRÁFICA E HÁBITOS DE CONSUMO 

O perfil da amostra na etapa experimental é caracterizado como: mulheres 

em média de 33 anos, 67% delas estão nas categorias  ensino superior incompleto , 

ensino superior completo e pós-graduação completa e 71% pentencem à classe 

econômica C. 

Mais de 50% das respondentes utilizam tintura para cabelo entre uma vez 

mês e a cada dois meses. Mostrando um consumo moderado do produto. A partir 

dessa análise sócio demográfica é possível traçar um perfil da mulheres 

respondentes do experimento.  
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5.1.2 REPUTAÇÃO DA MARCA 

Na escala de reputação da marca , observou-se a diferença entre as médias 

conforme era o esperado. A avaliação da marca NATURA obteve a sua melhor 

avaliação no indicador ( Essa marca é respeitável µ=9,23 e dp=1,095) , em 

contrapartida a JEQUITI obteve µ= 4,92 e dp=2,37 nessa mesma sentença 

 
Tabela 4 - Escala reputação da marca – Pré teste 

 

         Fonte, A autora (2014) 

Observa uma diferença considerável entre as duas escalas no desvio padrão, 

na valiação da marca JEQUITI, nota-se um desvio padrão mais elevado do que na 

avaliação da marca NATURA, é possível inferir uma instabilidade na avaliação da 

marca JEQUITI, e uma estabilidade na marca NATURA. 

 O coeficiente do alfa de crobanch  é caracterizado com excelente em ambas 

em escalas: 0,922 para escala da marca NATURA e 0,967 para o cenário da marca 

JEQUITI. De acordo com o TEST T, obteve sig = 0,000 , confirmando a diferença 

entre as marcas no que diz respeito à reputação. 

 

5.1.3 FIT DE CATEGORIA 

O segundo objetivo da etapa experimental  foi verificar se a categoria de 

pretendida para expansão possui  um fit com as marcas. Desta maneira, esperava-

se um alto fit para que pudesse então confirmar a extensão de categoria. 

De acordo com a TABELA 5, observa que há uma regularidade na avaliação 

dos indicadores. A maior média foi no indicador sobre quão representativo a marca 

está para a categoria (µ= 7,37 e dp=2,36), a menor média foi no indicador 

relacionada à proximidade entre as categorias (µ=6,51 e dp=2,87). O coeficiente do 

alfa de cronbach = 0,925, mostrando uma alta consistência interna da escala. 

N Média
Desvio 

Padrão

Alfa de 

cronbach
N Média

Desvio 

Padrão

Alfa de 

cronbach

Essa marca é de confiança
40 9,08 1,095 38 5,32 2,37

Essa marca é respeitável
40 9,23 ,974 38 4,92 2,15

Essa marca faz reivindicações honestas
40 8,80 1,436 38 4,92 2,32

Esta marca tem uma natureza de longa 

duração
40 8,88 1,159 39 4,92 2,44

0,922

NATURA

0,967

Sig=0,000

JEQUITI

Escala Reputação da marca - Natura e Jequiti
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Tabela 5 - FIT DE CATEGORIA – Pré teste 

 

           

Apesar de não ter obtido médias muito significantes , todas estão acima da média 

(µ=5), portanto, para esse estudo considera aceitável o fit entre categoria de 

produtos tintura de cabelo e as marcas de cosméticos NATURA e JEQUITI. 

  

5.1.4 PREFERÊNCIAS MARCAS TINTURA DE CABELO 

A fim de buscar a marca parceira para a estratégia de co-branding, foi 

perguntado às respondentes quais marcas de tintura de cabelo elas conheciam e 

quais eram as preferidas para uso pessoal 

Conforme a tabela 6  a L‘OREAL marca que é mais conhecida e preferida 

para uso das respondentes , com 95% e 55% respectivamente. Logo após, as 

marcas Koleston e Garnier Nutrisse ficam empatadas em segundo lugar. 

 

INDICADORES N Média
Desvio 

Padrão

Alfa de 

cronbach

Há BAIXA consistência entre as 

categorias:Há ALTA consistência na 

relação às categorias
38 6,68 2,682

Há BAIXA regularidade em  relação às 

categorias:Há ALTA regularidade em  

relação às  categorias
39 6,90 2,604

Possui BAIXA representatividade:Possui 

ALTA representatividade
38 7,37 2,364

As categorias são POUCO 

complementares:As categorias são 

MUITO complementares
38 7,26 2,298

.-As categorias NÃO são próximas:As 

categorias SÃO próximas
38 6,51 2,873

A proximidade destas categorias NÃO faz 

sentido:A proximidade destas categorias 

FAZ sentido
38 7,13 2,905

ESCALA FIT DE CATEGORIA

INDICADORES

0,925
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Tabela 6 - Marcas tintura de cabelo – Pré teste 

 

  

Baseado-se nesse resultado, a marca escolhida para a estratégia de co-

branding foi a marca L‘OREAL. Por ser uma marca com preferência visível por parte 

das respondentes, poderá ter impacto na avaliação  do cenário de co-branding com 

a marca de menor reputação. 

 

5.2 ETAPA EXPERIMENTAL 

A etapa experimental  tem como objetivo confirmar as hipóteses: 

H1) A marca com menor reputação terá a) maior qualidade percebida e b) 

maior intenção de compra em entratégias de co-branding. 

H2) A marca com maior reputação terá a) maior qualidade percebida e b) 

maior intenção de compra em estratégias de extensão de marca. 

A partir da análise socio demográfica e hábitos de consumo será traçado o 

perfil das respondentes. Logo, após será realizada a análise de confiabilidade das 

escalas: reputação da marca, qualidade percebida e intenção de compra de acordo 

com o coeficiente alfa de cronbach. 

5.2.1 PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO E HÁBITOS DE CONSUMO 

O perfil  sócio demográfico  da amostra do experimento é caracterizado por 

mulheres, entre 30 e 40  anos. De acordo com a tabela 7  entre os cenários houve 

pouca variação  em relação à média de idade,  mostrando que entre os cenários a 

faixa etária é similar. A maior média foi nos cenários NATURA (µ= 40 e d.p.= 11,84) 

e NATURA e L‘OREAL (µ=11,85 e d.p. = 11,85) , a menor média e o maior desvio 

padrão  foi identificada no cenário  JEQUITI e L‘OREAL (µ=33 e d.p.=14,01). 

 

Beauty 

Color

Cor e 

Ton

Garnier 

Nutrisse

Bio 

Color
Koleston

L'oreal - 

Imedia 

Excellence

Maxton Nouvelle N

Quais marcas conhecem 18% 73% 85% 68% 88% 95% 48% 10% 40

Preferidas para uso 18% 0% 25% 8% 25% 55% 0% 0% 40

* Pergunta de múltiplas respostas

Marcas tintura de cabelo
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Tabela 7 - Média idade – Etapa experimental 

 

        Fonte: A autora, 2014 

Em relação á classe econômica das respondentes são ilustradas no gráfico 2  

identifica um pareamento entre os cenários,  entre  50% a 60% pertencem a classe  

econômica C. No cenário NATURA é possível identificar as  classes econômicas  D 

e E com uma representatividade maior do que os demais, representando em 

aproximadamente 20% .   

 

Gráfico 2 - Classe econômica  / Cenários 

 

 

Fonte: A autora, 2014 

 

Em relação à análise socio demográfica, de forma genérica é caracterizada 

como: mulheres, de aproximadamente 40 anos, residentes em Curitiba-Pr que 

pertencem à classe econômica C.  

A utilização de tinta de cabelo fazia parte do filtro da pesquisa, buscou 

identificar o a frequência de utilização do produto. Na tabela 8  observa uma compra 

frequente do produto, nos cenários: NATURA, JEQUITI e NATURA e L‘OREAL mais 

Cenário N M D.P.

Natura 46 40 11,84

Jequiti 43 39 12,21

Natura e L'oreal 37 40 11,85

Jequiti e L'oreal 40 33 14,01

Todos 166 38 12,6

Média idade - Amostra

0%

20%

40%

60%

80%

Todos Natura Jequiti Natura e
L'oreal

Jequiti e
L'oreal

Classe econômica amostra / 
cenários 

A B C D E
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de 50% uitiliza tintura de cabelo entre 15 dias a 1 mês. No cenário  JEQUITI e 

L‘OREAL 67% uitlizam  de dois meses para mais. 

 

Tabela 8 - Frequência de compra tintura de cabelo 

 

       Fonte: A autora, 2014 

 

Observou também uma discrepância entre a compra de produtos da marca 

mãe entre os cenários. Nos cenários de JEQUITI e JEQUITI e L‘OREAL a maioria 

das respondentes não  compram produtos da marca mãe (Jequiti). Por outro lado, 

nos cenários NATURA e NATURA L‘OREAL mais de 90% das respondentes utilizam 

algum produto da marca NATURA. Mostrando uma visível diferença entre as duas 

marcas em relação  ao consumo.  

A marca escolhida como parceira da marca-mãe foi a L‘OREAL, ao perguntar 

para as respondentes sobre a utilização da marca, nos cenários  de estratégia de 

Co-branding NATURA e L‘OREAL 61% das respondentes disseram que já haviam 

utilizado algum produto da marca L‘OREAL. No cenário JEQUITI e L‘OREAL essa 

porcentagem aumenta para 82%.  

Quando perguntado  sobre quais categorias de produto geralmente elas 

consomem, sendo uma pergunta de múltiplas respostas.  No gráfico 3 mostra  que 

em todos os cenários a maioria realiza compras de maquiagem, com exceção dos 

outros, a categoria de produtos para cabelo tem o menor percentual, identificando 

uma oportunidade de crescimento na atuação nessa área por parte das empresas 

NATURA e JEQUITI. 

Cenário N A cada 15 dias Uma vez por mês A cada dois meses A cada três meses Mais que três meses

Natura 46 21,70% 32,60% 23,90% 13% 8,70%

Jequiti 43 23,30% 30,30% 7,00% 18,60% 20,90%

Natura e L'oreal 37 16,20% 35,10% 34,30% 2,70% 21,60%

Jequiti e L'oreal 40 15% 17,70% 20,50% 20% 27%

Frequência de compra tintura de cabelo (%)
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Gráfico 3 - Categoria de produtos comprados por catálogo 

 

       Fonte: A autora, 2014 

 

Após a análise do perfil sócio demográfico e hábitos de consumo, identificou 

que nas amostras as  respondentes são predominante da classe econômica C , 

entre a faixa etária com faixa etária entre 30 a 40 anos. A frequência do consumo de 

tintura de cabelo é de moderada à alta, com um consumo médio de a cada 15 dias à 

um mês. A diferença  da utilização de produtos entre as marcas JEQUITI e NATURA 

é visível, enquanto apenas aproximadamente 10% das respondentes não utilizam 

produtos da marca NATURA, nos cenários da marca JEQUITI esse porcentual sobre 

para aproximadamente 70%. Isso mostra uma grande oportunidade da JEQUITI 

para expansão. A categoria de produtos para cabelo se mostra ainda emergente, 

com possibilibilidade de expansão  pelas empresas. 

 

5.2.2 ANÁLISE DE CONFIABILIDADE  

Foi realizada análise discriminante das três escalas: reputação da marca, 

qualidade percebida e intenção de compra. O objetivo foi analisar as médias entre 

os grupo se verificar há consistência interna por do coeficiente do alfa de cronbach, 

os números de referência de acordo Fonte: George, D & Mallery, P. SPSS for 

Windows step by step: A simple guide and reference. 4th ed. Boston: Allyn & Bacon. 

(2003).  

56% 

67% 

51% 

51% 

55% 

74% 

50% 

79% 

78% 

90% 

38% 

37% 

32% 

46% 

37% 

18% 

21% 

18% 

29% 

3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Todos

Natura

Jequiti

Natura e L'oreal

Jequiti e L'oreal

Categoria de produtos comprados por catálogo 

Outros

Produtos para cabelo

Maquiagem

Perfumaria
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5.2.3 REPUTAÇÃO 

A avaliação das respondentes em relação às marcas-mãe: NATURA e 

JEQUITI deveriam ter visivelmente médias diferentes. No cenário NATURA a maior 

média foi do indicador: Essa marca é respeitável (µ=9,57 e dp= 0,516) e a menor 

média foi do indicador: Essa marca é de confiança (µ=9,39 e dp=0,77). O coeficiente 

do  alfa de cronbach da escala  foi de 0,672 mostrando uma baixa consistência 

interna da escala. No cenário NATURA e L‘OREAL observa-se uma média mais 

elevada no indicador: Essa marca é respeitável (µ=9,31 e dp=1,3037) e uma média 

menor no indicador: essa marca faz reivindicações honestas (µ=8,86 e dp=1,636). O 

coeficiente alfa de cronbach da escala foi 0,777 mostrando uma razoável 

consistência interna.  

De acordo com a tabela  9 Entre os grupos experimentais: JEQUITI / JEQUITI 

e L‘OREAL observaram-se médias menores do que as observadas nos grupos da 

marca NATURA. No grupo JEQUITI, o indicador com a menor média: Essa marca 

faz reivindicações honestas ( µ=6,35 e dp=2,83) . A maior média foi identificada na 

sentença: Esta marca tem uma natureza deve ter boa qualidade (µ=6,65 e 

dp=2,886). O  alfa de cronbach da escala  foi de 0,984 mostrando uma alta 

consistência interna da escala.  No grupo JEQUITI e L‘OREAL a sentença com 

menor média foi: Essa marca faz reivindicações honestas (µ=5,90 e dp=2,889); O  

alfa de cronbach da escala  foi de 0,925 mostrando uma alta consistência interna da 

escala. 

Tabela 9 - Escala reputação das marcas modelo experimental 

 

N Média
Desvio 

Padrão

Alfa de 

Cronbach
N Média

Desvio 

Padrão

Alfa de 

Cronbach

Essa marca é de confiança 46 9,39 ,774 37 9,14 1,110

Essa marca é respeitável 46 9,57 ,583 36 9,31 1,037

Essa marca faz reivindicações 

honestas
46 9,43 ,807 37 8,86 1,636

Esta marca tem uma natureza deve ter 

boa qualidade
46 9,52 ,623 37 8,92 1,816

N Média
Desvio 

Padrão
Alfa de Cronbach N Média

Desvio 

Padrão

Alfa de 

Cronbach

Essa marca é de confiança 43 6,49 2,987 40 6,15 2,940

Essa marca é respeitável 43 6,47 2,898 40 6,28 2,670

Essa marca faz reivindicações 

honestas
43 6,35 2,836 40 5,90 2,889

Esta marca tem uma natureza deve ter 

boa qualidade
43 6,65 2,886 40 6,55 2,995

Escala reputação da marca

Indicadores

Cenário Jequiti Cenário Jequiti e L'oreal

,984 ,925

Indicadores

Cenário Natura Cenário Natura e L'oreal

,672 ,777
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5.2.4 QUALIDADE PERCEBIDA 

De acordo com a tabela 10 A qualidade percebida no cenário NATURA 

obteve a maior média foi do indicador: Eu vejo positivamente essa marca (µ=9,48 e 

dp= 0,836) e a menor média foi do indicador: É boa a minha percepção de qualidade 

dessa marca (µ=8,87 e dp=1,293). O coeficiente do alfa de cronbach da escala  foi 

de 0,930 mostrando uma alta consistência interna da escala. No cenário NATURA e 

L‘OREAL observa-se uma média mais elevada no indicador: Eu vejo positivamente 

essa marca (µ=9,08 e dp=1,956 ) e uma média menor no indicador: A performance 

da tintura seria boa (µ=8,32 e dp=1,916). O coeficiente alfa de cronbach da escala 

foi 0,930 mostrando uma alta consistência interna.  

 

Tabela 10 - Escala qualidade percebida NATURA – Etapa experimental 

 

  Fonte: A autora, 2014 
 

De acordo com a tabela 11 Entre os grupos experimentais: JEQUITI / 

JEQUITI e L‘OREAL observaram-se médias menores do que as observadas nos 

grupos da marca NATURA. No grupo JEQUITI, o indicador com a menor média: A 

performance da tintura de cabelo seria boa ( µ=6,65 e dp=2,429). A maior média foi 

identificada na sentença: Eu vejo positivamente a marca (µ=6,91 e dp=2,467). O alfa 

de cronbach da escala  foi de 0,940 mostrando uma alta consistência interna da 

escala.  No grupo JEQUITI e L‘OREAL a sentença com menor média foi: Eu vejo 

N Média
Desvio 

Padrão

Alfa 

Cronbach
N Média

Desvio 

Padrão

Alfa 

Cronbach

É boa minha percepção de qualidade  da 

Tintura de cabelo da(s) marca(s)
46 8,87 1,293 37 8,41 1,833

Acredito que a tintura de cabelo da(s) 

marca(s)   tenha boa fixação da cor
46 8,91 1,314 37 8,68 1,270

Acredito que a tintura da(s) marca(s) seja 

confiável( (eis)
46 9,30 1,030 37 8,81 1,266

Acredito que a tintura da(s) marca(s) seja 

seguro
46 9,02 1,183 37 8,78 1,250

Eu vejo positivamente a(s) da(s) marca(s) 46 9,48 ,836 37 9,08 1,256

Usar a tintura de cabelo da(s) marca(s)  deve 

ser bom
46 9,20 1,128 37 8,70 1,309

A peformance da tintura de cabelo da(s) 

marca(s)  seria boa
46 9,04 1,192 37 8,32 1,916

Certarmente eu ficaria satisfeita com a 

performance da tintura de cabelo da(s) 

marca(s)

46 9,17 1,270 37 8,78 1,336

Indicadores

Cenário Natura Cenário Natura e L'OREAL

Qualidade percebida- NATURA

,940 ,930
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positivamente as marcas (µ=5,85 e dp=2,851); por sua vez a sentença com maior 

média foi: A performance da tintura seria boa (µ=7,65 e dp=2,202) O  alfa de 

cronbach da escala  foi de 0,970 mostrando uma alta consistência interna da escala. 

 
Tabela 11 - Escala qualidade percebida JEQUITI – Etapa experimental  

 

5.2.5 INTENÇÃO DE COMPRA 

Na escala de  intenção de compra , nota-se uma amplitude maior entre os 

cenários JEQUITI e JEQUITI e L‘OREAL. Entre os cenários da marca NATURA não 

houve muita diferenças entre as médias, entretando no cenário com a estratégia de 

co-branding a média abaixou e não aumentou ou permaneceu constante como era 

esperado. 

De acordo com a tabela 12 A intenção de compra no cenário NATURA obteve 

a maior média foi do indicador: Eu gostaria de experimentar a tintura da marca  

(µ=9,30 e dp= 1,236) e a menor média foi do indicador: com qual chance eu 

compraria esse produto (µ=8,85 e dp=1,366). O coeficiente do alfa de cronbach da 

escala  foi de 0,890 mostrando uma boa consistência interna da escala. No cenário 

NATURA e L‘OREAL observa-se uma média mais elevada no indicador: Eu gostaria 

de experimentar esse produto (µ=8,43 e dp=1,608) e uma média menor no 

indicador: com qual nível de certeza você compraria esse produto (µ=7,86 e 

N Média
Desvio 

Padrão

Alfa 

Cronbach
N Média

Desvio 

Padrão

Alfa 

Cronbach

É boa minha percepção de qualidade  da 

Tintura de cabelo da(s) marca(s)
43 6,60 2,311 40 6,00 2,819

Acredito que a tintura de cabelo da(s) 

marca(s)   tenha boa fixação da cor
43 6,60 2,301 40 6,18 2,818

Acredito que a tintura da(s) marca(s) seja 

confiável (eis)
43 6,77 2,506 40 6,18 2,845

Acredito que a tintura da(s) marca(s) seja 

seguro
43 6,77 2,496 40 5,98 2,806

Eu vejo positivamente a(s) da(s) marca(s) 43 6,91 2,467 40 5,85 2,851

Usar a tintura de cabelo da(s) marca(s)  deve 

ser bom
43 6,81 2,423 40 5,88 2,757

A performance da tintura de cabelo da(s) 

marca(s)  seria boa
43 6,65 2,429 40 7,65 2,202

Certamente eu ficaria satisfeita com a 

performance da tintura de cabelo da(s) 

marca(s)

43 6,70 2,406 40 7,48 2,331

Qualidade percebida - Jequiti

Indicadores

Cenário Jequiti Cenário Jequiti e L'OREAL

,940 ,970
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dp=2,213). O coeficiente alfa de cronbach da escala foi 0,960 mostrando uma alta 

consistência interna.  

 

Tabela 12 - Escala intenção de compra  marca NATURA 

 

 

De acordo com a tabela 13 A intenção de compra no cenário JEQUITI obteve 

a maior média foi do indicador: Eu gostaria de experimentar a tintura da marca  

(µ=7,07 e dp= 2,685) e a menor média foi do indicador: com qual nível de certeza 

você compraria esse produto (µ=6,23 e dp=2,470). O coeficiente do alfa de cronbach 

da escala foi de 0,957 mostrando uma excelente  consistência interna da escala. No 

cenário JEQUITI e L‘OREAL observa-se uma média mais elevada no indicador: Eu 

gostaria de experimentar esse produto (µ=8,43 e dp=1,608) e uma média menor no 

indicador: com chance eu compraria esse produto (µ=7,97 e dp=1,979). O 

coeficiente alfa de cronbach da escala foi 0,959 mostrando uma alta consistência 

interna.  

 

 

N MÉDIA
DESVIO 

PADRÃO

Alfa de 

Cronbach
N MÉDIA

DESVIO 

PADRÃO

Alfa de 

Cronbach

Qual é a possibilidade de 

comprar a tintura de cabelo 

anunciada?

46 8,98 1,483 37 8,16 1,724

Qual é a probabilidade de 

comprar a tintura de cabelo 

anunciada?

46 9,00 1,193 37 8,00 2,041

Com qual nível de certeza você 

compraria esse produto?
46 9,20 1,046 37 7,86 2,213

Com qual chance você 

compraria esse produto?
46 8,85 1,366 37 7,97 1,979

Eu gostaria de experimentar a 

tintura de cabelo da marca 

Jequiti e L'oreal

46 9,30 1,263 37 8,43 1,608

INDICADORES

CENÁRIO NATURA CENÁRIO NATURA E L'OREAL

,890 ,960

Escala Intenção de compra  
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Tabela 13 - Escala intenção de compra marca JEQUITI 

 

 

5.2.6 CHECAGEM DE MANIPULAÇÃO 

A checagem de  manipulação fou utilizada a partir do TEST T para verificar se 

realmente há diferença entre as médias na avaliação da reputação da marca. 

Conforme a tabela 14 a reputação da marca JEQUITI e NATURA não tiveram 

alteração na avaliação pelas respondentes independente do cenário exposto. Ambas 

as marcas tiveram sig>0,05 inferindo que não há diferenças significantes entre as 

médias. 

Tabela 14 - Checagem de maniputação reputação 

 

 

N MÉDIA
DESVIO 

PADRÃO

Alfa de 

Cronbach
N MÉDIA

DESVIO 

PADRÃO

Alfa de 

Cronbach

Qual é a possibilidade de 

comprar a tintura de cabelo 

anunciada?

43 6,51 2,414 37 8,16 1,724

Qual é a probabilidade de 

comprar a tintura de cabelo 

anunciada?

43 6,53 2,323 37 8,00 2,041

Com qual nível de certeza você 

compraria esse produto?
43 6,23 2,458 37 7,86 2,213

Com qual chance você 

compraria esse produto?
43 6,40 2,470 37 7,97 1,979

Eu gostaria de experimentar a 

tintura de cabelo da marca 

Jequiti e L'oreal

43 7,07 2,685 37 8,43 1,608

CENÁRIO JEQUITI CENÁRIO JEQUITIE L'OREAL

INDICADORES

,959,957

Escala Intenção de compra  - JEQUITI

Indicadores Cenário N MÉDIA
DESVIO 

PADRÃO
T F sig Cenário N MÉDIA

DESVIO 

PADRÃO
T F sig

NATURA 46 9,39 ,774 ,114 JEQUITI 43 6,49 2,987

NATURA E 

L'OREAL
37 9,14 1,110 ,182

JEQUITI 

E 

L'OREAL

40 6,15 2,940

NATURA 46 9,57 ,583 ,086 JEQUITI 43 6,47 2,898

NATURA E 

L'OREAL
36 9,31 1,037 ,173

JEQUITI 

E 

L'OREAL

40 6,28 2,670

NATURA 46 9,43 ,807 ,119 JEQUITI 43 6,35 2,836

NATURA E 

L'OREAL
37 8,86 1,636 ,269

JEQUITI 

E 

L'OREAL

40 5,90 2,889

NATURA 46 9,52 ,623 ,092 JEQUITI 43 6,65 2,886

NATURA E 

L'OREAL
37 8,92 1,816 ,299

JEQUITI 

E 

L'OREAL

40 6,55 2,995

Esta marca tem uma natureza 

deve ter boa qualidade

Essa marca é de confiança

Essa marca é respeitável

Essa marca faz reivindicações 

honestas

,508 ,478

,520 ,003 ,959

,310

1,191

1,345

1,938

1,930

6,603

11,676

11,072

8,053

,714 ,016 ,900

,157 ,378 ,541
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Quando comparada as duas marcas o TEST T verificou que há diferença 

entre as médias na avaliação da reputação da marca. Conforme a tabela 15 a 

reputação da marca JEQUITI e NATURA são significativamente diferentes, em todos 

os indicadores com sig <0,005. 

 

Tabela 15 - Checagem de manipulação NATURA E JEQUITI 

 

 

Na avaliação da reputação da marca L‘OREAL entre os cenários da estratégia 

de co-branding: esperava-se não obter diferenças significantes. O TEST T verificou 

em todas as sentenças sig > 0,05 identificando que independente dos cenários de 

co-branding a avaliação da reputação da marca L‘OREAL não sofre variação. 

 

N Mean
Std. 

Deviation
T F Sig

Natura 83 9,28 ,941

Jequiti 83 6,33 2,951

Natura 82 9,45 ,819

Jequiti 83 6,37 2,775

Natura 83 9,18 1,270

Jequiti 83 6,13 2,853

Natura 83 9,25 1,324

Jequiti 83 6,60 2,921

Marca

Essa marca é de confiança 101,573 ,000

Escala reputação da marca - Natura /Jequiti

Essa marca é respeitável 9,687

8,681

Essa marca faz reivindicações 

honestas

Esta marca tem uma natureza 

deve ter boa qualidade

8,892

7,529

98,008 ,000

57,561 ,000

73,612 ,000
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Tabela 16 - Checagem de manipulação reputação Co-branding 

 

5.2.7  TESTE DE HIPÓTESES 

O teste de hipóteses foi aplicado para testar as hipóteses do início do estudo: 

H1) A marca com menor reputação terá a) maior qualidade percebida e b) 

maior intenção de compra em entratégias de co-branding. 

H2) A marca com maior reputação terá a) maior qualidade percebida e b) 

maior intenção de compra em estratégias de extensão de marca. 

Para tanto, utilizou o teste estatístico: two way anova com o  objetivo de 

analisar os cenários 2x2 de acordo com diferente  estratégias e  marcas. 

As duas variáveis a serem analizadas são: Qualidade percebida e intenção de 

compra. 

5.2.7.1 Qualidade percebida 

De acordo com a tabela 17 a qualidade percebida obteve diferenças 

significantes  entre as marcas com sig<0,05, porém em relação à estratégia não foi 

possível identificar essa diferenciação. Isso mostra que a adoção da estratégia de 

co-branding não está relacionada com uma melhor percepção da qualidade 

percebida do produto  

 

Indicadores Cenário N Mean
Std. 

Deviation
T F Sig

NATURA E 

L'OREAL
37 9,11 1,329

JEQUITI E 

L'OREAL
40 9,40 ,900

NATURA E 

L'OREAL
37 9,16 1,302

JEQUITI E 

L'OREAL
40 9,45 ,783

NATURA E 

L'OREAL
37 8,62 1,689

JEQUITI E 

L'OREAL
40 8,63 1,970

NATURA E 

L'OREAL
37 8,95 1,433

JEQUITI E 

L'OREAL
40 9,25 1,056

Essa marca é de confiança

Essa marca é respeitável

Escala reputação da marca - Co-branding

Essa marca faz reivindicações 

honestas

Esta marca tem uma natureza 

deve ter boa qualidade

-1,120

-1,164

-,008

-1,053

2,857

4,695

,419

1,106

,095

,033

,519

,296
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Tabela 17 - Modelo two way anova Qualidade percebida 

 

 

  De acordo com o gráfico 4 é possível observar diferenças siginicantes entre 

as duas marcas: NATURA e JEQUITI, entretando elas possuem o mesmo desenho 

gráfico descendente. Não confirmando as hipóteses H1a, ou seja, marcas de 

reputação baixa (JEQUITI) não terão uma melhor avaliação da qualidade percebida 

em estratégias de co-branding.  

  Entretanto, houve a confimação da H2 a qual afirma que marcas que 

possuem  alta reputação terão uma melhor avaliação da qualidade percebida na 

adoção das estratégias de extensão de marca. Ou seja, observa-se uma diferença 

entre aa avaliação da qualidade entre as marcas de maior/ menor reputação, 

confirmado a afirmação dos autores Aaker e Keller (1990) os quais afirmam que a  

reputação da marca está ligada à percepção de qualidade associada com o nome  

da marca, assim como os autores Seitam (1998) e Shapiro (1983) . 

 

N Média
Desvio 

padrão
Source F Sig.

Partial Eta 

Squared

Observed 

Power
b

Extensao 46 9,13 0,98

Co-branding 37 8,70 1,19

Total 83 8,93 1,10 Intercept 2893,12 ,000 ,947 1,000

Extensao 43 6,73 2,32 Marcas 66,67 ,000 ,292 1,000

Co-branding 40 6,40 2,44 Estrategia 1,740 ,189 ,011 ,259

Total 83 6,57 2,37
Marcas * 

Estrategia
,030 ,863 ,000 ,053

Extensao 89 7,97 2,13

Co-branding 77 7,50 2,25

,301 1,000

GLM  - QUALIDADE PERCEBIDA

Marcas

NATURA

JEQUITI

Total

Corrected 

Model
23,29 ,000
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Gráfico 4 - Modelo two way anova Qualidade percebida 

 

 

  Isso mostra que a  estratégia de     co-branding com a  marca  L‘OREAL    não  

é visualizada pelos respondentes como um sinal de qualidade do produto. 

Prevalecendo a reputação da marca-mãe. De acordo com os resultadosnão é 

confirmada afirmação de McCarthy and Norris (1999) em sua pesquisa onde 

afirmava que o co-branding poderia proporcionar sinais de qualidade ao consumidor 

a respeito de um novo produto. 

  Uma outra justificativa ao fenômeno é que para as respondentes não foi 

revelado qual marca era a marca-mãe e qual era a parceira, isso pode ter interferido 

no julgamento das respondentes de modo que a reputação da marca JEQUITI 

impactasse  a reputação da marca L‘OREAL  e não o contrário como era esperado. 

  

5.2.7.2 INTENÇÃO DE COMPRA 

Conforme a tabela 18 a variável dependente intenção de compra mostra 

diferença significativas entre as as marcas, com sig<0,05. Isso mostra que adoção 

da estratégia de co-branding interfere na avaliação de intenção de compra entre as 

marcas JEQUITI e NATURA. 
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Tabela 18 - Modelo two way anova Intenção de compra 

 

   

  O gráfico 5 mostra a interação entre as marcas e as estratégias, de modo que 

a marca NATURA tem a sua avaliação reduzida quando adota estratégia de co-

branding, ou seja, ela é melhor avaliada com estende para outra categoria a partir da 

estratégia de extensão da marca, confirmando a Hipótese H2b em contrapartida a 

marca JEQUITI, de menor reputação, aumenta a sua intenção de compra quando 

aliada à marca L‘OREAL. Confirmando a hipótese H1b. 

  Baseando–se na teoria do sinais, a marca de maior reputação, a NATURA, 

emite sinais mais positivos, no que tange a intenção de compra, do que a marca 

com menor reputação, a JEQUITI, mesmo que atrelada à outra marca. Entretanto, a 

diferença entre elas diminuem podendo ser uma alternativa para a  marca JEQUITI 

penetrar no mercado. 

N Média
Desvio 

padrão
Source F Sig.

Partial Eta 

Squared

Observed 

Power
b

Extensao 46 9,07 1,07
Corrected 

Model

14,613 ,000 ,213 1,000

Co-branding 37 8,09 1,79
Intercept 2572,460 ,000 ,941 1,000

Total 83 8,63 1,51
Marcas 34,664 ,000 ,176 1,000

Extensao 43 6,55 2,28
Estrategia ,661 ,418 ,004 ,127

Co-branding 40 7,04 2,42

Total 83 6,78 2,35

Extensao 89 7,85 2,16

Co-branding 77 7,54 2,19

Marcas * 

Estrategia

5,844 ,017 ,671,035

GLM  -  INTENÇÃO DE COMPRA

Total

Marcas

NATURA

JEQUITI
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Gráfico 5 - Modelo two way anova intenção de compra 

 

 

  

  Dentro da variável intenção de compra, buscou verificar se as respondentes 

avaliam de maneira diferente o quanto elas estão dispostas à pagar pelo produto. 

Neste caso, houve diferença significante entre as marcas e estratégias sig <0,05. 

Mostrando que as pessoas variam a sua avaliação de quanto estão dispostas a 

pagar de acordo com as marcas e estratégias. 

Tabela 19 - Modelo two way anova disposição a pagar 

 

 

Conforme o gráfico 6 na adoção da estratégia da estratégia  de Co-branding a marca 

JEQUITI aumenta consideravelmente a sua média, chegando próxima à marca 

NATURA. A marca NATURA, por sua vez sofre pouca variação na mudança de 

N Mean
Std. 

Deviation
F Sig.

Partial Eta 

Squared

Observed 

Powerb

Extensao
21

20,56 4,855 Corrected 

Model
8,187 ,000 ,138

,991

Co-branding
21

21,39 7,479 Intercept
1658,85 ,000 ,916

1,000

Total
21

20,92 6,102 Marcas
7,711 ,006 ,048

,788

Extensao
16

15,65 6,067 Estrategia
10,129 ,002 ,062

,885

Co-branding
21

20,96 5,680

Total
18

18,14 6,430

Marcas

NATURA

JEQUITI

5,392 ,022 ,034

,636

GLM -  Disposição a pagar

Marcas * 

Estrategia
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estratégias. Isso pode ser causado pelo fato que a Marca NATURA e L‘OREAL 

estão pareadas. 

 

Gráfico 6 - Modelo two way anova disposição a pagar 

 

 Apensar de não ser possível identificar diferenças significantes na variável 

intenção de compra, as respondentes percebem a marca L‘OREAL como uma 

marca de premium price, impactando diretamente nos cenários onde ocorre o co-

branding. 
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6 CONCLUSÃO 

A presente pesquisa tinha como objetivo principal era verificar  o impacto da 

reputação da marca em relação qualidade percebida e intenção de compra e 

qualidade percebida em diferenças estratégias de expansão da marca. Desta forma. 

A pesquisa focou em duas estratégias principais: Co-branding  e extensão da marca. 

Os objetivos específicos tinham como foco mensurar e analisar as variáveis 

dependentes nos diferentes cenários. Após a realização da pesquisa é possível 

concluir que há diferenças significantes entre as marcas no que diz respeito à 

qualidade percebida e intenção de compra. Porém  essa mesma lógica não se 

estende às estratégias, mostrando que a reputação da marca, como sinal, é mais 

evidente do que a estratégia adotada.  

A única variável que mostrou uma diferença significante  é a intenção de 

compra, pois nela mostra que as pessoas reconhecem premium prices em 

estratégias de co-branding onde a marca parceira possui uma alta reputação.Isso  

mostra que a qualidade percebida e intenção de compra atuam de forma isolada, 

não necessariamente em conjunto de acordo com os indícios teóricos. 

6.1  IMPLICAÇÕES GERENCIAIS E TEÓRICAS 

De acordo com o estudo, há uma contraposição do que a literatura afirma 

sobre a relação entre qualidade percebida e intenção de compra. A qualidade como 

um sinal no processo de decisão de compra não impacta de maneira direta como se 

previa. Uma possível justificativa, é que no processo de decisão de compra / ou 

intenção de compra, são consideradas outras variáveis além da qualidade 

percebida. 

As estratégias adotada pelas empresas podem melhorar a percepção do 

consumidor em relação ao produto. As marcas atuam como sinais de qualidade 

independente da estratégia adotada, atuando de forma decisiva na avaliação do 

consumidor. 

Em relação à gestão de marca das empresas, o estudo vem para corroborar o 

impacto da marca sobre os produtos. Sendo um principal ativo dentro das empresas 

para expansão dos negócios. Entretanto, quanto à utilização da estratégia de co-

brading é colocado é dúvida a sua eficácia, pois os consumidores analisam as duas 
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marcas juntas, e uma pode interferir na outra de maneira positiva ou negativa, se 

tornando um risco. Portanto, além de analisar as estratégias adotadas, é preciso 

relializar uma gestão de marcas contínua a fim de fortalecer a própria marca, pois 

apesar da aliança entre as marcas, a avalição é feita de forma conjunta. 

6.2 LIMITAÇOES E ESTUDOS FUTUROS 

Dentre as limitações encontradas no estudo destacam-se a dificuldade da 

coleta, de modo pudesse alcançar o maior número de pessoas com as mesmas 

características do filtro, até mesmo a pré-disposição das pessoas responderem a 

pesquisa. A abordagem pessoal foi um dos maiores fatores limitadores para a 

pesquisa devido aos locais onde foram abordadas as respondentes. 

Além disso, as escalas validadas tem geralmente termos técnicos que não 

são compreensíveis para as pessoas que não são da área de marketing, dificultando 

a compreensão de avaliação das mesmas, sendo uma possível fonte de 

enviesamento da pesquisa. As diferenças entre classe social e contato com marca 

também são fatores limitadores, com um número maior de amostra seria possível 

realizar comparações entre usuários ou não da marca mãe e sua avaliação perante 

ao produto. 

Para estudos futuros, pretende-se ampliar as categorias de produtos 

analisadas. Com objetivo de verificar quanto a reputação da marca pode ser 

relevante em diferentes contextos. Além disso, verificar outras combinações de 

marcas e estratégias. Por exemplo a diferença na avaliação entre produto e serviço, 

em qual dos cenários é melhor avaliado as estratégias, de forma que as empresas 

possam adotar a melhor estratégia de acordo com a área a qual atuam. 
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APÊNDICE A  

QUESTIONÁRIO PRÉ TESTE 

 

Olá, a presente pesquisa faz parte de um trabalho de conclusão do 

curso de Marketing PUCPR. O objetivo será analisar as marcas e suas 

relações com o consumidor.  As respostas aqui relatadas serão apenas para 

fins acadêmicos, a sua participação é muito importante, por favor responda 

até o final do questionário.     Desde já agradecemos! 

2 Assinale a sua idade: 

18 anos (6)19 anos (7) 



 
 

89 

 20 anos (8) 

 21 anos (9) 

 22 anos (10) 

 23 anos (11) 

 24 anos (12) 

 25 anos (14) 

 26 anos (15) 

 27 anos (16) 

 28 anos (17) 

 29 anos (18) 

 30 anos (19) 

 31 anos (20) 

 32 anos (21) 

 33 anos (22) 

 34 anos (23) 

 35 anos (24) 

 36 anos (25) 

 37 anos (26) 

 38 anos (27) 

 39 anos (28) 

 40 anos (29) 

 41 anos (30) 

 42 anos (31) 

 43 anos (32) 

 44 anos (33) 

 45 anos (34) 

 46 anos (35) 

 47 anos (36) 

 48 anos (37) 

 49 anos (38) 

 50 anos (39) 

 

Q3 Qual é o seu gênero? 

 Feminino (1) 

 Masculino (2) 

 

Q4 Você utiliza tintura para cabelo? 

 Sim (1) 

 Não (2) 
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Q5 Qual  frequência a utiliza? 

 Uma vez a cada 15 dias (1) 

 Uma vez por mês (2) 

 A cada dois meses (3) 

 A cada três meses (4) 

 Mais de três meses (5) 

 

 

Q19 Você costuma fazer compras de produtos que são vendidos por catálogo? (Ex.: 

Avon,Natura, Jequiti, Eudora) 

 Sim (1) 

 Não (2) 

I 

 

Q6 Qual é a sua escolaridade? 

 Ensino fundamental incompleto (1) 

 Ensino fundamental completo (2) 

 Ensino médio incompleto (3) 

 Ensino médio completo (4) 

 Ensino superior incompleto (5) 

 Ensino superior completo (6) 

 Pós-graduação incompleto (7) 

 Pós-graduação completo (8) 
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Q7  Uma  marca de cosméticos focada em produtos de perfumaria e higiene pessoal 

(sabonetes, cremes , perfumes, etc) pretende  lançar um novo produto no mercado 

de Tinturas para cabelos.     Assinale abaixo em uma escala de 1 a 10 de acordo 

com a sua percepção sobre quão similar a categoria de  produtos de higiene pessoal 

(SABONETE e CREMES)  é em relação  à categoria de TINTURA para cabelo?     

 1 
(1) 

2 
(2) 

3 
(3) 

4 
(4) 

5 
(5) 

6 
(6) 

7 
(7) 

8 
(8) 

9 
(9) 

11 
(11) 

Há BAIXA consistência 

entre as categorias:Há 

ALTA consistência na 

relação às categorias (1) 

                    

Há BAIXA regularidade 

em  relação às 

categorias:Há ALTA 

regularidade em  relação 

às  categorias (2) 

                    

Possui BAIXA 

representatividade:Possui 

ALTA representatividade 

(3) 

                    

As categorias são 

POUCO 

complementares:As 

categorias são MUITO 

complementares (4) 

                    

As categorias NÃO são 

próximas:As categorias 

SÃO próximas (5) 

                    

A proximidade destas 

categorias NÃO faz 

sentido:A proximidade 

destas categorias FAZ 

sentido (6) 
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Q14 Considerando a marca NATURA, como você avalia as sentenças abaixo: 

 Discordo 
Totalmente 

(1) 

2 
(6) 

3 
(7) 

4 
(8) 

5 
(9) 

6 
(10) 

7 
(11) 

8 
(12) 

9 
(13) 

Concordo 
Totalmente 

(14) 

Essa marca é 

de confiança 

(1) 

                    

Essa marca é 

respeitável (2) 
                    

Essa marca 

faz 

reivindicações 

honestas (3) 

                    

Esta marca 

tem uma 

natureza de 

longa 

duração (4) 
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Q16 Considerando a marca JEQUITI , como você avalia as sentenças abaixo: 

 Discor
do 

Totalm
ente 
(1) 

2 
(6) 

3 
(7) 

4 
(8) 

5 
(9) 

6 
(10) 

7 
(11) 

8 
(12) 

9 
(13) 

Concordo 
Totalmente 

(14) 

Essa marca é de 

confiança (1) 
                    

Essa marca é 

respeitável (2) 
                    

Essa marca faz 

reivindicações 

honestas (3) 

                    

Esta marca tem 

uma natureza de 

longa duração (4) 

                    

 

 

Q15 Assinale as marcas de Tintura para cabelo que você conhece (Independente de 

as ter utilizado ou não) 

 Beauty Color (1) 

 Cor e Ton (2) 

 Garnier Nutrisse (3) 

 Bio Color (4) 

 Koleston (5) 

 L'oreal - Imedia Excellence (6) 

 Maxton (7) 

 Nouvelle (8) 

 Outros (9) ____________________ 
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Q17 Assinale as sua marcas preferidas de Tintura para cabelo para uso pessoal 

 Beauty Color (1) 

 Cor e Ton (2) 

 Garnier Nutrisse (3) 

 Bio Color (4) 

 Koleston (5) 

 L'oreal - Imedia Excellence (6) 

 Maxton (7) 

 Nouvelle (8) 

 Outros (9) ____________________ 

 

 

Q18 Qual é a sua renda familiar? 

 De R$0,00 a de R$1.085,00 (1) 

 De R$1.086,00 a R$1.734,00 (2) 

 De R$1.735 a R$7.475,00 (3) 

 De R$7.476,00 a R$9.745,00 (4) 

 Acima de R$9.745,00 (5) 
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APÊNDICE B ANÚNCIO NATURA 
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APÊNDICE C ANÚNCIO JEQUITI 
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APÊNDICE D ANÚNCIO NATURA E L’OREAL 
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APÊNDICE E ANÚNCIO JEQUITI E L’OREAL 
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APÊNDICE F QUESTIONÁRIO NATURA 

 
 
A presente pesquisa busca identificar a percepção do consumidor com relação a 
utilização de tinturas para cabelo. 
 
 

1) Qual é a sua idade? ________ 
2) Você costuma utilizar tintura de cabelo? (  ) Sim   (  ) Não 
3) Com qual frequência a utiliza? 
(  ) Uma vez a cada 15 dias 
(  ) Uma vez por mês 
(  ) Uma vez a cada dois meses 
(  ) Uma vez a cada três meses 
(  )  Mais que três meses   
4) Você costuma fazer compras por catálogo? (  )Sim  (  ) Não 
5) Você costuma fazer compras de produtos da marca NATURA? (  )Sim  (  ) 

Não 
6) Que tipo de produtos geralmente você compra por catálogo? 

(  )  Perfumaria  (   )  Maquiagem   (   ) Produtos para cabelo    
Outros__________ 

 
7) De acordo com a sua percepção a respeito da marca NATURA, analise as 

sentenças abaixo: 
 

           
 
 
A marca NATURA, presente atualmente em produtos de higiene pessoal e 
perfumaria pretende expandir a sua marca, para isso pretende  lançar um novo 
produto no mercado de Tinturas para cabelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boa qualidade 

ANÚNCIO 



 
 

100 

 
8) De acordo com o anúncio, assinale as opções abaixo de acordo com a sua 

percepção. 

 
 
De acordo com o anúncio, assinale as opções abaixo de acordo com a sua 
percepção. 
 

  
 
Quanto você pagaria pelo produto anunciado? ___________________ 
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APÊNDICE G QUESTIONÁRIO JEQUITI 

 
 
 
 
A presente pesquisa busca identificar a percepção do consumidor com relação a 
utilização de tinturas para cabelo. 
 
 

1) Qual é a sua idade? ________ 
2) Você costuma  utilizar tintura para cabelo? (  ) Sim   (  ) Não 
3) Com qual frequência a utiliza? 
(  ) Uma vez a cada 15 dias 
(  ) Uma vez por mês 
(  ) Uma vez a cada dois meses 
(  ) Uma vez a cada três meses 
(  )  Mais que três meses   
4) Você costuma fazer compra por catálogo? (  )Sim  (  ) Não 
5) Você costuma fazer compras de produtos da marca JEQUITI? (  )Sim  (  ) Não 
6) Que tipo de produtos geralmente você compra por catálogo? 

(  )  Perfumaria  (   )  Maquiagem   (   ) Produtos para cabelo    
Outros__________ 

 
7) De acordo com a sua percepção a respeito da marca JEQUITI, analise as 

sentenças abaixo: 
 

           
  
 
A marca JEQUITI, presente atualmente em produtos de higiene pessoal e 
perfumaria pretende expandir a sua marca, para isso pretende  lançar um novo 
produto no mercado de Tinturas para cabelos 
De acordo com o anúncio, assinale as opções abaixo de acordo com a sua 
percepção. 

Nome:______________________________  Tel. 

______________________ 

Boa qualidade 

ANÚNCIO 
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De acordo com o anúncio, assinale as opções abaixo de acordo com a sua 

percepção 

 
 
 
Quanto você pagaria pelo produto anunciado? ___________________ 
 
 
De acordo com o anúncio, assinale as opções abaixo de acordo com a sua 

percepção.  
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APÊNDICE H QUESTIONÁRIO NATURA E L’OREAL 

 

 

 

A presente pesquisa busca identificar a percepção do consumidor com relação a utilização de 

tinturas para cabelo. 

 

1. Qual é a sua idade? ________ 

2. Você costuma utilizar tintura de cabelo? (  ) Sim   (  ) Não 

3. Com qual frequência a utiliza? 

(  ) Uma vez a cada 15 dias 

(  ) Uma vez por mês 

(  ) Uma vez a cada dois meses 

(  ) Uma vez a cada três meses 

(  )  Mais que três meses   

4. Você costuma fazer compra por catálogo? (  )Sim  (  ) Não 

5. Você costuma fazer compras de produtos da marca NATURA? (  )Sim  (  ) Não 

6. Você costuma fazer compras de produtos da marca L’OREAL? (  )Sim  (  ) Não 

7. Que tipo de produtos geralmente você compra catálogo? 

(  )  Perfumaria  (   )  Maquiagem   (   ) Produtos para cabelo    Outros__________ 

 

8) De acordo com a sua percepção a respeito da marca NATURA, analise as sentenças abaixo: 

 

           

 

 

A marca NATURA, presente atualmente em produtos de higiene pessoal e perfumaria 

pretende expandir a sua marca, para isso pretende  lançar um novo produto no mercado 

de Tinturas para cabelos. 

 

 

Nme:______________________________  Tel. 

______________________ 

Boa qualidade 
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9) De acordo com o anúncio, assinale as opções abaixo de acordo com a sua percepção. 

 

De acordo com o anúncio, assinale as opções abaixo de acordo com a sua percepção. 

  
 

10) Quanto você pagaria pelo produto anunciado? ___________________ 

11) De acordo com a sua percepção a respeito da marca L’OREAL analise as sentenças abaixo:. 

        

 
 

 

 

ANÚNCIO 
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APÊNDICE I QUESTIONÁRIO JEQUITI E L’OREAL 

 

 

 

O presente pesquisa busca identificar a percepção do consumidor com relação a utilização de 

tinturas para cabelo. 

 

1. Qual é a sua idade? ________ 

2. Você costuma utilizar tinta para cabelo? (  ) Sim   (  ) Não 

3. Com qual frequência a utiliza? 

4. Você faz compra por catálogo? (  )Sim  (  ) Não 

Você faz compras de produtos da marca JEQUITI? (  )Sim  (  ) Não 

(  ) Uma vez a cada 15 dias 

(  ) Uma vez por mês 
(  ) Uma vez a cada dois meses 
(  ) Uma vez a cada três meses 
(  )  Mais que três meses   

 

5. Você faz compras de produtos da marca L’OREAL? (  )Sim  (  ) Não 

6. Que tipo de produtos geralmente você compra por catálogo? 

(  )  Perfumaria  (   )  Maquiagem   (   ) Produtos para cabelo    Outros__________ 

 

7. De acordo com a sua percepção a respeito da marca JEQUITI, analise as sentenças abaixo: 

 

          

 

A marca JEQUITI , presente atualmente em produtos de higiene pessoal e 

perfumaria pretende expandir a sua marca, para isso pretende  lançar um novo 

Nome:______________________________  Tel. 

______________________ 

Boa qualidade 



 
 

106 

produto no mercado de Tinturas para cabelos. 

 

 

De acordo com o 

anúncio, assinale as 

opções abaixo de 

acordo com a sua 

percepção. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto você pagaria pelo 

produto anunciado? _________ 

 

De acordo com a sua percepção a respeito da marca L’OREAL  analise as sentenças abaixo:. 
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