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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi mensurar o brand equity das principais marcas de 

smartphones no Brasil e verificar sua relação com o Market-share. O estudo foi 

conduzido de forma quantitativa, buscou mensurar o brand equity das marcas 

estudadas aplicando o modelo de mensuração de CBBE de Francisco-Mafezzolli 

(2010). A coleta de dados foi realizada através de uma survey, por meio do Facebook, 

obtendo uma amostra de 236 usuários válidos. O modelo de mensuração foi 

confirmado através da análise fatorial exploratória e aná lise fatorial confirmatória. O 

estudou mostrou que existe relação uma entre o brand equity e o Market-share das 

marcas de smartphone, porém de baixa intensidade. Pode-se concluir que na amostra 

pesquisada, apesar de índices positivos de avaliação do CBBE, este não tem relação 

significante com o Market-share demonstrando que uma marca pode possuir um 

índice de CBBE alto e não ter uma grande fatia de mercado. 

 

Palavras-chave: Customer-Based Brand Equity. Market-share. Smartphones. 
. 
 
 



 
 

ABSTRACT 

The aim of this study was to measure the customer based brand equity of the leading 

brands of smartphones in Brazil and observe its relationship with the Market-share. 

The study was conducted quantitatively sought to measure the brand equity of the 

brands studied by applying the measurement model of CBBE Francisco-Mafezzolli 

(2010). The data collection was conducted through a survey in Facebook, getting a 

sample of 236 users. The measurement model was confirmed by exploratory factor 

analysis and confirmatory factor analysis. The studied showed that there is one 

relationship between brand equity and the market-share brands of smartphone, but 

low intensity. Can be conclude that the sample surveyed, despite the positive results 

of evaluation of CBBE, this has no significant relationship with the Market Share 

demonstrating that a brand can have a high rate of CBBE and not have a large market 

share. 

 

Key-words: Customer-Based Brand Equity. Market-share. Smartphones. 
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1 INTRODUÇÃO 

As marcas possuem a função intrínseca de diferenciar os bens e/ou serviços 

de uma organização, facilitando também o processo de escolha do comprador. A 

importância da construção de marcas fortes é um assunto discutido ao longo de 

algumas décadas, e pode ser realizada a partir do gerenciamento estratégico de seu 

valor (brand equity).  

Brand equity, é um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, e seu 

símbolo que se somam ou subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço 

para uma empresa e/ou para os consumidores dela (AAKER, 1998), ou seja, é o efeito 

diferencial sobre o entendimento das manifestações de consumo de uma marca por 

parte do consumidor (KELLER, 1993), tendo potencial de acrescentar valor e 

vantagem competitiva para a empresa, proporcionam valor aos clientes e aumentar 

sua confiança na decisão de compra (AAKER, 1991; 1998). 

 O processo de construção do valor de marca ocorre em longo prazo, e a partir 

do momento em que a empresa e seus gestores entendem sua dinâmica podem 

construir metas e obter consequências nos negócios, como market share, vendas e 

lucros (YOO E DONTHU, 2001), e assim criar um posicionamento resistente a ações 

da concorrência. 

É neste sentido, que Rust e Zahorik (1993) consideram que as vendas e 

participação de mercado (market-share) estão ligadas principalmente a ações de 

marketing.  

 Desta forma, brand equity se refere a qualquer esforço que vise à criação de 

valor e/ou fortalecimento de uma marca no mercado. Onde, possivelmente o bem mais 

valioso de uma empresa para melhorar produtividade de marketing é o conhecimento 

que foi criado sobre a marca na mente dos consumidores (KELLER, 1998). 

Há duas justificativas para a mensuração do brand equity na visão de Keller 

(1993), a primeira, relacionada ao valor monetário da marca e a segunda, baseada 

nas percepções do consumidor a respeito da marca. É importante considerar que 

questões de avaliação financeira da marca têm pouca relevância quando nenhum 

valor subjacente foi criado com o objetivo de desenvolver estratégias de marca 

rentáveis.  
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Neste trabalho, optou-se por estudar a justificativa que considera as 

percepções do consumidor, por considerar que o valor criado pelo consumidor pode 

impactar em outros ativos. 

O Brasil possui cerca de 27 milhões de usuários de smartphone (IPSOS OTX 

MEDIA CT, 2014), e vendeu cerca de 35,6 milhões de unidades em 2013 (INFO 

ABRIL, 2014), um número relevante para um mercado com menos de 10 marcas 

consolidadas (entre elas Samsung, Nokia, Apple, LG, Motorola, Sony). 

Neste sentido, o objetivo principal deste trabalho é mensurar o brand equity das 

marcas de smartphone no Brasil e verificar sua relação com a fatia de participação de 

mercado. Assim, será possível investigar se uma marca forte no mercado e entre seus 

consumidores tem relação sobre o quanto a marca possui da participação no 

mercado.  

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral deste estudo é mensurar o brand equity das marcas de 

smartphones no Brasil, bem como, verificar sua relação com a fatia de participação 

de mercado. 

1.1.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 

1. Identificar e caracterizar os aspectos sociodemográficos da amostra. 

2. Verificar a consistência do modelo de mensuração para a amostra. 

3. Estudar a relação entre as dimensões do brand equity das marcas de 

smartphone, segundo o modelo de Francisco-Mafezzolli (2010). 

4. Identificar as variáveis que explicam melhor o brand equity das marcas 

pesquisadas. 

5. Estudar a relação entre o brand equity das marcas e a distribuição da fatia de 

mercado. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A seguir serão apresentadas as principais teorias sobre Marcas, Brand Equity 

apresentação dos principais modelos de CBBE – Custumer Based Brand Equity, bem 

como sua importância estratégica para as marcas e finalmente a escala de 

mensuração a ser utilizada no estudo. Também foi realizado um levantamento sobre 

a definição de market share e um levantamento do panorama do mercado de 

Smartphones no Brasil. 

2.1 MARCAS 

A utilização e aplicação das marcas são usadas há séculos como um meio de 

diferenciar os bens de um fabricante dos bens de outro. Por outro lado, em uma 

perspectiva mercadológica, marcas permitem que consumidores reduzam custos de 

busca de produtos com base no que já conhecem sobre a marca, assim os 

consumidores podem desenvolver expectativas sobre o que podem ou não saber da 

marca (KELLER e MACHADO, 2006). 

Leão e Mello (2009) afirmam que a marca assume uma perspectiva orientada 

para o consumidor, quando é apresentada como benefícios e/ou imagens na mente 

destes.   

A chave para estabelecer uma marca é os consumidores perceberem 

diferenças entre marcas de uma categoria de produto. Assim, as empresas podem 

beneficiar-se de uma marca estabelecida sempre que os consumidores estiverem em 

situação de escolher, onde as associações de marcas únicas estabeleceram-se com 

atributos e benefícios do produto em si (KELLER E MACHADO, 2006; AAKER, 1998). 

A criação de uma marca também envolve a construção de estruturas mentais 

para ajudar os consumidores a organizar seu conhecimento sobre produtos e serviços 

de um modo que esclareça sua tomada de decisões. Assim, pode-se entender que 

uma marca só se manifesta através de suas ações (modelos, produtos, comunicação, 

etc.) onde seu conteúdo nasce da acumulação memorizada delas e de seus produtos, 

podendo exercer sua referência estável e durável e explicar também as preferências 

individuais pelas mesmas (KAPFERER, 2003).  

O valor da marca é definido como a resposta do consumidor entre um produto 

com uma marca forte e um produto sem marca, quando ambos são apresentados com 



 
 

17 

o mesmo nível de estímulos de marketing e os mesmos atributos do produto (YOO & 

DONTHU, 2001). 

É neste sentido que os consumidores não compram marcas, mas sim produtos 

de marca e por isso a marca não é uma realidade imutável, deve se adaptar ao seu 

tempo, às evoluções dos compradores e da tecnologia (KAPFERER, 2003). Os 

produtos são mudos, é a marca que orienta nossa percepção, dá significado aos 

produtos e obtém deles um eco que constrói a sua identidade de marca. Assim, 

grandes marcas têm um significado que indicam seu conteúdo e sua direção, onde 

dentro de cada linha de produtos existem aqueles nos quais as marcas demonstram 

seu valor orientador, estes são os que possuem significado de marca. 

A marca fixa seus próprios padrões e deve, portanto, superar-se continuamente 

em relação a seus próprios produtos básicos, para estar à altura das expectativas dos 

clientes, a marca forte é aquela que distribuiu valores e consegue segmentar o 

mercado segundo suas próprias normas procurando impor seu padrão para tornar-se 

referência (KAPFERER, 2003).  

Contudo, uma marca deve entender e acompanhar as necessidades dos seus 

consumidores, sem que nunca lhes seja cobrado qualquer coisa que não a 

disseminação positiva da imagem e lucros maiores sobre os concorrentes (AAKER, 

1998).  

2.2 BRAND EQUITY 

A premissa básica do brand equity é que a força de uma marca está no que os 

clientes aprenderam, sentiram, viram e ouviram sobre ela como resultado as suas 

experiências ao longo do tempo, ou seja, no que fica na cabeça dos consumidores 

(KELLER & MACHADO, 2006).   

O brand equity (ou valor da marca) está relacionado ao fato de se obter, com 

uma marca, resultados diferentes daqueles que se obteriam se o mesmo produto ou 

serviço não fosse identificado por aquela marca (KELLER e MACHADO, 2006) e 

ocorre quando o consumidor está familiarizado com a marca e mantém algumas 

associações favoráveis, fortes e únicas na memória (KELLER, 1998). 

Essencialmente, de acordo com AAKER (p. 16, 1998) brand equity é: 

 

Um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, 
seu nome e seu símbolo, que se somam ou se subtraem 
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do valor proporcionado por um produto ou serviço para 
uma empresa ou para os consumidores dela.  

 

Os ativos do brand equity geralmente acrescentam ou subtraem valor para os 

consumidores, podem ajudá-los a interpretar, processar e acumular grande 

quantidade de informações sobre produtos e marcas, assim como afetar na decisão 

de compra (AAKER, 1998) devido à experiência passada ou a familiaridade com a 

marca e suas características.   

Medidas financeiras, como as vendas e o lucro fornecem indicadores parciais 

de desempenho de marketing, devido à sua orientação de curto prazo, por outro lado 

os ativos intangíveis baseados no mercado fornecem uma rica compreensão do 

desempenho de marketing, conciliando o desempenho a curto e longo prazo 

(CHRISTODOULIDES E DE CHERNATONY, 2009). 

O valor de marca é um ativo-chave de marketing (CHRISTODOULIDES E DE 

CHERNATONY, 2009), definido pelo Marketing Science Institute (1980) como “um 

conjunto de associações e comportamentos por parte dos consumidores, 

distribuidores e empresa mantenedora da marca, que permite a esta obter maior 

volume de vendas ou maiores margens no mercado”.  

Neste sentido, o valor da marca tem o potencial de acrescentar valor para a 

empresa, pela geração marginal de fluxo de caixa (AAKER, 1998), mas também 

proporcionar valor aos clientes, melhorando a sua interpretação e processamento de 

informações, aumentando sua confiança na decisão de compra, e satisfação. 

(AAKER, 1991).  

 O brand equity fornece valor para a empresa, aumentando a eficiência e 

eficácia dos programas de marketing, preços e lucros, extensões de marca, 

alavancagem do comércio, e vantagem competitiva (AAKER, 1991) ou ainda 

influencia a disposição de procurar a marca em um novo canal de distribuição, e 

incentivo a experimentação (KELLER E MACHADO, 2006; AAKER,1998). Assim, 

entende-se que o bem mais valioso de uma empresa para melhorar produtividade de 

marketing é o conhecimento que foi criado sobre a marca na mente dos consumidores 

(KELLER, 1998). 

Valor de marca baseado no cliente (do inglês, Custumer Based Brand Equity) 

é definido formalmente como o efeito diferencial que o conhecimento de marca tem 

sobre atitude do consumidor em relação àquela marca e o quanto tal conhecimento 

implica em estratégias de marketing (KELLER, 1998). 
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Basicamente há duas motivações para estudar o valor de uma marca. O 

primeiro é a motivação financeira, precisamente, para fins contábeis ou em termos de 

avaliação dos ativos de balanço ou para fins de incorporação, aquisição ou alienação. 

A segunda razão para o estudo de brand equity surge a partir de uma motivação da 

base estratégica para melhorar a comercialização e a produtividade. E está 

diretamente relacionada com o conhecimento que foi criado sobre a marca na mente 

dos consumidores, e do investimento da empresa em programas de marketing 

anteriores (KELLER, 1998). 

Questões de avaliação financeira da marca têm pouca relevância, quando 

nenhum valor subjacente foi criado ou se os gestores não sabem como explorar esse 

valor através do desenvolvimento de estratégias de marca rentáveis (KELLER, 1998). 

Quando os gestores entendem a dinâmica da relação entre os esforços de marketing 

e a construção do brand equity, podem construir metas e rastrear as consequências 

nos negócios em longo prazo, como o market share, vendas e lucros (YOO & 

DONTHU, 2001). 

Em resumo, Keller (1998) afirma que o conteúdo e estrutura de memória de 

uma marca irá influenciar a eficácia de estratégias futuras, é fundamental que os 

gestores compreendam como seus programas de marketing afetam o aprendizado do 

consumidor e, portanto, posterior recordação de marca no momento da compra. 

Assim, o brand equity baseado no consumidor é o que impulsiona um maior 

market-share e uma maior rentabilidade para a marca uma vez que valor financeiro 

do brand equity é apenas o resultado de resposta do consumidor a uma marca. 

(CHRISTODOULIDES E DE CHERNATONY, 2009) 

2.3 MODELO DAS DIMENSÕES DE CBBE – CUSTUMER BASED BRAND EQUITY 

A seguir serão apresentadas as categorias de ativos que lastreiam o Custumer 

Based Brand Equity dos estudos propostos por: Aaker (1998); Keller (1993), Yoo & 

Donthu (2001) e Francisco-Mafezzolli (2010). 

2.3.1 Modelo de Aaker (1998) 

Aaker (1998) definiu cinco dimensões básicas para o valor da marca: lealdade; 

conhecimento de marca; qualidade percebida; associações; e outros ativos de 

propriedade da marca. Conforme ilustra a Figura 1: 
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Figura 1 – Modelo de Dimensões do Brand Equity. 
Fonte: Adaptado AAKER, 1998. 

2.3.1.1 Lealdade a marca 

O brand equity para uma empresa é em grande parte criado pela lealdade que 

ela impõe aos clientes, além de que é dispendioso conquistar novos consumidores. A 

lealdade da base de consumidores reduz a vulnerabilidade da ação competitiva, pois 

os concorrentes podem ver-se desencorajados a investir recursos para atrair 

consumidores satisfeitos (AAKER, 2007; AAKER, 1998). A fidelidade à marca refere-

se à tendência de ser fiel a uma marca, o que é demonstrado pela intenção para 

comprar a marca como uma escolha primária (OLIVER, 1997). 

A lealdade à marca é uma medida da “ligação que o consumidor tem com a 

marca” (AAKER,1998). Reflete a probabilidade de o consumidor mudar ou não para 

outra marca, assim, à medida que a lealdade da marca diminui a vulnerabilidade da 

base dos consumidores à ação da concorrência diminui (AAKER, 1991;1998). 

Há vários níveis de lealdade á marca que podem ser medidos, e estes podem 

ser divididos nos seguintes grupos: os não clientes (aqueles que compram marcas 

concorrentes ou não são usuários da classe de produtos), os pesquisadores de preços 

(aqueles sensíveis aos preços), os clientes passivamente leais (aqueles que compram 

sem distinção duas ou mais marcas) e os comprometidos (tem orgulho de serem 

usuários da marca) (AAKER, 1991;1998). 

A lealdade à marca é à base do brand equity e está estreitamente ligada a 

experiência de uso, e não pode existir sem a compra prévia, então, uma forma direta 

de determinar a lealdade é pelo comportamento e padrões reais de compra (taxas de 

recompra, percentual e número de marcas compradas) (AAKER, 1998). Porém, a 
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percepção da alta qualidade do produto também leva à marca a lealdade, pois é a 

base da satisfação do consumidor (OLIVER, 1997). 

A lealdade à marca dos consumidores existentes representa um ativo 

estratégico, eles podem reduzir os custos de marketing, pois não tem motivação para 

mudar de marca, também propicia alavancagem comercial, porque as lojas sabem 

que os consumidores comprarão tais marcas, e atraem novos consumidores, pois uma 

base satisfeita pode proporcionar uma imagem da marca positiva (AAKER, 1998; 

OLIVER, 1997).  

2.3.1.2 Consciência/Conhecimento da marca 

As pessoas tendem a comprar uma marca conhecida, pois se sentem 

confortáveis com o que lhes é familiar. Consciência da marca é a presença de uma 

marca na mente dos consumidores, a capacidade que um comprador potencial tem 

de reconhecer ou se recordar de uma marca como integrante de certa categoria de 

produtos (AAKER, 1998; AAKER, 2007). 

A consciência é medida de acordo com as diferentes formas que os 

consumidores recordam uma marca, variando desde o reconhecimento (exposição 

anterior à marca), lembrança (recordação da marca) e top of mind (primeira marca 

lembrada) (AAKER, 2007). 

Uma marca é lembrada se ela vem à mente do consumidor quando é 

mencionada uma classe de produtos. O fato de o consumidor lembrar-se ou não de 

sua marca registrada pode ser um fator decisivo para que o produto entre em uma 

lista de compras.  

Segundo Aaker (1998) para atingir o conhecimento, tanto a identificação quanto 

à lembrança envolve duas tarefas: ganhar a identidade do nome da marca e conecta-

la a classe do produto. Estratégias de slogans, assessoria de imprensa, patrocínio e 

extensões da marca podem auxiliar na criação da consciência de marca. 

2.3.1.3 Qualidade Percebida 

Uma marca terá associada a ela uma percepção de qualidade geral, não 

necessariamente baseada no conhecimento de especificações que influenciam 

diretamente as decisões de compra e a lealdade à marca, especialmente quando um 
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comprador não está motivado ou capacitado a fazer uma análise detalhada (AAKER, 

1998). 

A qualidade percebida é antes, o conhecimento dos consumidores e situa-se 

no âmago daquilo que os clientes estão comprando, é a medida definitiva do impacto 

da identidade de uma marca (AAKER, 2007).  

Para Aaker (1998) qualidade percebida é intangível, um sentimento geral sobre 

uma marca e se baseará em dimensões subjacentes que incluem características dos 

produtos aos qual a marca esteja conectada, como confiabilidade e desempenho. 

2.3.1.4  Associações de marca 

O valor de uma marca é sustentado, em grande parte, pelas associações 

estabelecidas pelos clientes (AAKER, 2007) ou “qualquer coisa na memória ligada à 

marca” (AAKER, 1991 p. 109,). 

Para Aaker (1998) Uma associação de marca é algo ligado a imagem na 

memória e tem um grau de força. Uma ligação com a marca será mais forte quando 

for baseada em muitas experiências ou exposições a comunicações. Assim, uma 

imagem de marca é um conjunto de associações que representam as percepções do 

consumidor.  

Neste aspecto, o posicionamento é estreitamente relacionado ao conceito de 

imagem e associação. Uma marca bem posicionada terá uma atraente posição 

competitiva, suportada por estas associações, uma vez que, a posição de uma marca 

reflete como as pessoas percebem a marca. (AAKER, 1998). 

As associações tem níveis de força, e serão mais fortes para uma marca 

quando são baseadas em muitas experiências ou exposições, do que quando se 

baseiam em poucas ou apenas algumas (AAKER, 1991).  

As associações representam bases para as decisões de compra e para 

lealdade da marca. O autor cita que há vários tipos de associações possíveis e varias 

formas de atribuir valor, e entre as maneiras de como as associações criam valores 

para a empresa e seus consumidores estão: ajudar a processar/encontrar informação, 

diferenciar a marca, gerar uma reação para comprar, criar atitude/sentimentos 

positivos, entre outros. 
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2.3.1.5 Outros ativos da marca  

São representados pelas patentes, marcas registradas e o relacionamento com 

os canais de distribuição (AAKER, 1998), incluindo os valores financeiros de uma 

marca, tais como ganhos futuros (AAKER,1991). Estes ativos serão importantes para 

impedir as ações dos concorrentes de erodir a base e a lealdade dos consumidores. 

Assim, uma marca registrada poderá proteger o brand equity contra concorrentes que 

tentarem confundir os consumidores com nomes, símbolos ou embalagens 

semelhantes.  

O autor afirma que se a patente for forte e relevante na escolha dos 

consumidores, pode impedir a concorrência e controlar o canal de distribuição. Nesse 

aspecto, os ativos devem estar ligados à marca para serem relevantes, pois se o valor 

de uma patente puder ser facilmente transferido para outra marca sua contribuição ao 

brand equity será baixa.                                                                

2.3.2 Modelo de Keller & Machado (2006) 

O brand equity ou valor de marca depende de diferenças nas respostas do 

consumidor, onde estas são o resultado do conhecimento do consumidor sobre a 

marca, isto é, do que ele aprendeu, sentiu, viu e ouviu sobre a marca ao longo do 

tempo (KELLER & MACHADO, 2006). Em outra visão é, "o efeito diferencial do 

conhecimento da marca na resposta do consumidor” (KELLER, 1993, p.3). 

No modelo de Custumer Based Brand Equity (CBBE) (KELLER E MACHADO, 

2006) proposto pelo autor, ou inicialmente denominado “conhecimento de marca” 

(KELLER, 1998, p.3) indica que esse conhecimento é um antecedente fundamental 

na base do brand equity, onde este que gera resposta diferenciada e pode influenciar 

nas escolhas do consumidor, sendo composto principalmente por dois componentes: 

lembrança e imagem de marca, conforme ilustra a Figura 2: 
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Figura 2 – Modelo de Dimensões do Brand Equity proposto por KELLER, 1993;2003. 

Fonte: Adaptado KELLER & MACHADO, 2006. 

2.3.2.1 Lembrança de marca 

A lembrança de marca refere-se às percepções de marca refletidas pelas 

associações de marcas guardadas na memória do consumidor, e pela capacidade dos 

consumidores de identificar a marca em diferentes situações (KELLER E MACHADO, 

2006).  Consiste na lembrança espontânea de uma marca, ou seja, a capacidade dos 

consumidores de confirmar a exposição prévia a marca quando lhes é apresentada. 

A lembrança de marca afeta a tomada de decisões do consumidor, 

influenciando a formação e a força de associações de marca que compõem a imagem 

de marca na mente do consumidor (KELLER E MACHADO, 2006), o reconhecimento 

de marca pode ser ainda mais importante na medida em que as decisões são feitas 

no ponto de venda (KELLER, 1993). 

A lembrança de marca pode ser criada por meio do aumento da familiaridade 

com marca mediante a exposição repetida, no entanto, embora a repetição da marca 

aumente a força das associações da marca na memória do consumidor, é importante 

que ela seja reconhecida nas categorias de produto adequadas (KELLER E 

MACHADO, 2006), ou seja, quanto mais a o consumidor tiver contato com a marca, 

maior será a probabilidade de ela ficar registrada na memória. 

 Para aumentar a lembrança, é útil a utilização de slogans, símbolos, e outros 

elementos de marca que combinem com o seu posicionamento (AAKER, 1998). 

2.3.2.2 Imagem de marca 

Uma imagem da marca positiva é criada por programas de marketing ou 

experiências diretas que ligam associações fortes, favoráveis e exclusivas a marca na 
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memória (KELLER E MACHADO, 2006), mas também pode ser definido apenas como 

um conjunto de associações de marca em algum meio (AAKER, 1991). 

A força das associações varia de acordo com a força de suas associações com 

o nó da marca, quanto mais profundamente o consumidor pensar nas informações 

sobre o produto e relacioná-lo ao conhecimento de marca existente, mais forte será o 

resultado das associações de marca. 

Para Yoo, Donthu e Lee (2001) um alto valor de marca implica que os clientes 

tenham forte e positivas associações e percepções relacionadas com a marca e por 

consequência, se tornam leais a ela. 

As crenças do consumidor nos atributos e nos benefícios da marca podem ser 

formadas por diferentes maneiras, através dos: Atributos de marca (aspectos 

descritivos que caracterizam um produto ou serviço), e Benefícios da marca (valores 

e significados pessoais que os consumidores relacionam aos atributos do produto ou 

serviço) (KELLER, 1993). 

Em geral, as associações de marca favoráveis são criadas quando se 

convencem os consumidores de que a marca possui esses atributos e benefícios 

relevantes e que eles satisfaçam suas necessidades e desejos e assim podem formar 

conceitos gerais e positivos sobre ela (KELLER E MACHADO, 2006). 

2.3.3 Modelo de Yoo & Donthu (2001) 

A escala de Yoo e Donthu (2001) para medição multidimensional do brand 

equity (MBE) baseada no consumidor, foi desenvolvida com base nos conceitos 

definidos por Aaker (1991, 1996) e Keller (1993). Por isto, consideram as quatro 

variáveis para compor o CBBE: (1) lealdade à marca (2) associações de marca, (3) 

qualidade percebida e (4) lembrança da marca.  

O modelo propõe examinar a relação do valor da marca para a empresa e os 

benefícios resultantes para os consumidores. Em seu estudo, os autores definem 

valor da marca como a resposta do consumidor entre um produto com uma marca 

focal e um produto sem marca quando ambos são apresentados com o mesmo nível 

de estímulos de marketing e os atributos do produto. Onde a diferença na resposta do 

consumidor foi atribuída as demonstrações do nome da marca e aos efeitos do 

investimento de marketing a longo prazo. 
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Os autores testaram as escalas do modelo a partir de uma metodologia cross 

cultural, defendendo que a abordagem é funcionalmente, conceitualmente, 

linguisticamente, e metricamente equivalente entre culturas, e fornece a base para 

gerar comparações transculturais válidas (YOO & DONTHU, 2001).  

O estudo considerou consumidores estadunidenses, coreanos e coreanos 

estadunidenses. Onde os autores avaliaram ao todo 12 marcas (necessariamente 

disponíveis no EUA na Coréia), em 3 categorias de produtos (filme fotográfico, 

televisores e tênis esportivo). Para a geração dos indicadores foram selecionadas 

apenas as dimensões com Alpha de Cronbach (Coeficiente de medição) igual ou 

superior a 0.70, foram selecionados seis itens para a qualidade percebida, três para a 

fidelidade à marca, três para a lealdade da marca, e cinco para as associações de 

marca. 

Como resultado obteram o modelo denominado de MBE (Multidimensional 

Brand Equity - Brand Equity com múltiplas dimensões) composto por 10 itens e 3 

dimensões, considerando seu valor similar e inseparabilidade da lembrança de marca 

e associações de marca, cada uma contribuindo com o CBBE com peso próprio, 

conforme ilustra a Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores. 

 

Para a validação do modelo MBE, devido a variância transcultural, também 

desenvolveram uma medida unidimensional 18 itens e 4 dimensões, denominado 

OBE (Overal Brand Equity). Contemplando o modelo ilustrado, mas com o objetivo de 

atingir marca homóloga (uma marca sem nome, mas com características de produtos 

idênticos a um com marca, como atributos físicos, qualidade e preço) (YOO & 

DONTHU, 2001). 
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Figura 2 - Modelo de mensuração de Brand Equity proposto por Yoo & Donthu, 2001 
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O OBE, ou valor geral da marca, é definido como a intenção de escolha de um 

determinado produto em comparação com outro com exatamente as mesmas 

características sem nenhuma marca (YOO e DONTHU, 2001). Logo, a diferença de 

avaliação na comparação dos produtos é decorrente da marca. 

Finalmente, os autores verificam uma forte correlação entre os dois modelos 

(MBE e o OVE) considerando–os como índices complementares. 

  

2.3.4 Modelo de Francisco-Mafezzolli (2010) 

O modelo para avaliação do CBBE proposto é composto seis variáveis 

(descritas no Apêndice B), conforme ilustra a Figura 4: 

 

 

 

Fonte: Adaptado Francisco-Mafezzolli (2010). 

2.3.4.1 Lembrança da marca (Brand Awareness) 

Este construto é caracterizado de acordo com a profundidade (relacionada à 

probabilidade e facilidade de que um elemento de marca venha à mente do 

consumidor) e a amplitude (refere-se a gama de situações em que a marca vem à 

mente) (KELLER E MACHADO, 2006).    

A lembrança da marca consiste no reconhecimento e efetiva lembrança, ela 

está relacionada com a capacidade que os consumidores têm de confirmar a 

exposição prévia, e de discrimina-la corretamente como tendo visto ou ouvido sobre 

ela anteriormente (KELLER, 1998). Ela está relacionada com a força das associações 

da marca ou vestígio na memória, refletido pelos consumidores e a capacidade para 

identificar a marca sob diferentes condições. 
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Figura 3 - Modelo de CBBE (Custumer Based Brand Equity) proposto por Francisco-
Mafezzolli,2010 
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A lembrança da marca desempenha um papel importante na tomada de 

decisão do consumidor, por três razões principais: (1) quando os consumidores 

pensam na marca quando pensam na categoria de produtos; (2) pode afetar as 

decisões sobre marcas no conjunto de considerações de compra e (3) afeta a decisão 

do consumidor através da influência e força das associações de imagem da marca 

(KELLER, 1998).  

2.3.4.2 Imagem da marca 

Imagem de marca é um conjunto de percepções sobre uma marca refletidas 

nas associações de marca guardadas na mente do consumidor (KELLER, 1993). O 

favorecimento, força e singularidade das associações de marca são as dimensões 

que distinguem o conhecimento da marca e desempenham um papel importante em 

determinar a resposta diferencial que compõe o brand equity. 

Há diferentes tipos de associações, e estas podem estar relacionadas ou não 

ao produto ou ao serviço, aos benefícios proporcionados de ordem funcional, 

simbólica, de experiência, e às atitudes perante a marca. 

A conceituação de imagem de marca propõe que produtos têm uma natureza 

psicológica e social, assim como física (GARDNER; LEVY, 1955). E as ideias e 

atitudes que os compradores têm em relação às marcas, os sentimentos, e a imagem 

que eles percebem são cruciais para suas escolhas (LEÃO E MELLO, 2009).  

A mensuração da imagem da marca pode ser realizada em diferentes 

metodologias, e deve ser capaz de medir quatro elementos: (1) as associações na 

mente do consumidor, relacionadas a atributos do produto, benefícios (funcionais, 

experienciais e simbólicos) e atitude; (2) favorabilidade; (3) força; e (4) exclusividade 

das associações com a marca.   

2.3.4.3 Identificação com a marca 

A identificação com a marca representa uma associação que o consumidor faz 

entre seu estilo, crenças e valores pessoais e o estilo, crenças e valores percebidos 

na imagem da marca consumida (FRANCISCO-MAFEZZOLLI, 2012). Assim, as 

marcas podem representar modelos de referência, na medida em que são formadas 

a partir de símbolos e signos que defendem suas ideologias e imagem.  
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A Identificação ocorre no contexto de uma relação, ou seja, pode ser aplicado 

a inúmeras situações em que os clientes formarem relacionamentos com a marca, 

não inteiramente baseado em fatores econômicos. O conceito de identificação no 

contexto marca-cliente indica que quando ocorre a identificação com a marca, pode 

haver um aumento no relacionamento, e apoio comportamentos como recompra e 

boca a boca (KUNZEL; HALLIDAY, 2008) 

O prestígio percebido na identidade está associado à identificação com marca 

na medida em que o indivíduo, em busca da afirmação da sua autoestima e do seu 

autoconceito (FRANCISCO-MAFEZZOLLI, 2010). 

A mensuração da identificação com marcas possui escalas que avaliem o 

construto identidade social (FRANCISCO-MAFEZZOLLI, 2010). A mensuração foi 

dividida em outras 4 dimensões:  

 

A. Dimensão Cognitiva: É a capacidade do indivíduo em conhecer 

informações sobre a empresa como tradição e valores e no que isso 

influência a vida do indivíduo. A dimensão cognitiva impacta na 

mensuração do CBBE uma vez que o nível de conhecimento que uma 

pessoa tem de um grupo relacionado diretamente sua identidade com o 

grupo como um todo (HEERE; JAMES, 2007). 

 

B. Dimensão Afetiva: É o gosto pela marca, e manifestação de afeto e 

proximidade da imagem pessoal com a imagem da marca. A importância 

do indivíduo possuir afeto pela marca se deve ao fato de que o ser humano 

é incapaz de tomar decisões puramente racionais (PAWLE E COOPER, 

2006). 

 

C. Dimensão Avaliativa: Quão positiva ou negativa é a avaliação própria e 

influência de terceiros na avaliação da marca (FRANCISCO-MAFEZZOLLI, 

2010). 

 

D. Dimensão Comportamental: participação da pessoa com atividades em que 

a marca esteja envolvida, como grupos sociais, comunidades virtuais, e 

eventos (FRANCISCO-MAFEZOLLI, 2010). 
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2.3.4.4 Preferência pela marca 

A preferência por uma marca reflete julgamentos cognitivos bem como 

sensações afetivas (positivas) que são guardados na memória do indivíduo e ativados 

quando ele precisa fazer uma escolha (FRANCISCO-MAFEZZOLLI, 2010).  

O processo de construção de preferência será moldado pelo sistema de 

processamento de informação humana, os indivíduos podem construir preferências, 

uma vez que eles não têm recursos cognitivos necessários para calcular e armazenar 

preferências definidas para cada situação (PAYNE, 1999). 

Baseada na definição de Payne (1999), Francisco-Mafezzolli (2010) afirma que, 

existem ao menos dois princípios básicos que norteiam a perspectiva de construção 

da preferência: (1) as expressões de preferência são geralmente construídas no 

momento em que são questionadas; (2) o processo de construção será orientado pela 

interação entre o sistema de informação da pessoa e o processo de decisão a ser 

tomado. 

No entanto, nem todas as expressões de preferência são construídas no 

momento em que são questionadas, por vezes a expressão de valores reflete a 

referência definida de valores na memória do indivíduo. As preferencias expressas 

são construídas em uma ampla variedade de situações em que estamos interessados, 

assim, a preferência pode ocorrer em razão de valores pessoais, situacionais, e outros 

(PAYNE et al., 1999).  

2.3.4.5 Custo de troca da marca 

O custo de troca é definido pelo custo envolvido na troca de um fornecedor por 

outro, incluindo custos monetários, transacionais, de aprendizado, de relacionamento, 

perda de benefícios e descontos, custos sociais entre outros (KLEMPERER, 1987; 

KARAKAYA; STAHL, 1989; DUBÉ; HITSCH; ROSSI, 2009; NILSSEN, 1992; 

BURNHAM; FRELS; MAHAJAN, 2003; WAN-LING HU, 2006; JONES et al., 2007 

apud FRANCISCO-MAFEZZOLLI,2010). 

O custo para mudar para uma nova marca para o comprador envolve um grau 

de incerteza sobre o valor a ser esperado. Isso se dá porque, antes da compra, o 

comprador não tem informações confiáveis sobre a qualidade do que está em oferta 
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e é, portanto, incerto sobre o valor de qualquer marca que não tenha sido adquirido 

antes (TSAO, CHEN, 2005). 

Os custos de troca de marca são os custos que os consumidores associam 

com processo de mudança de fornecedor para outro. Porém, não são limitados a 

custos econômicos, quando os consumidores de convencem de que “não vale a pena 

mudar de fornecedor”, eles estabelecem obstáculos que vão desde os custos de 

pesquisa, de transação, de aprendizagem, emocionais, e cognitivos, juntamente com 

os custos financeiros sociais e risco psicológico por parte do comprador (BURNHAM; 

FRELS; MAHAJAN, 2003, p. 110) 

Francisco-Mafezzolli (2010) defende a importância de incluir aspectos sociais 

e psicológicos na mensuração do custo de troca da marca, pois seu estudo demonstra 

que quanto maior for a capacidade de lembrança da marca, tendência positiva sobre 

a preferência, lealdade pela marca e maior relação com identificação com a marca, 

maior será o custo de troca da marca. Neste contexto, espera-se que a opção do 

consumidor não mude face à oferta da concorrência.  

2.3.4.6 Lealdade a marca 

Lealdade é definida como um “profundo compromisso com a recompra de um 

produto ou serviço, apesar das influencias situacionais e esforços de marketing em 

causar um comportamento de troca”. Nesta visão, um consumidor leal “deseja 

ardentemente a recompra“de um produto ou serviço (OLIVER,1997, p.34). 

Para Bell et. al, 2005, lealdade também está relacionada com a intenção dos 

clientes em permanecer comprando da empresa e possuindo um sentimento de 

compromisso para com ela. 

A lealdade se refere ao comprometimento profundo na recompra por parte do 

cliente, ou mesmo a sua manutenção apesar das influências situacionais e dos 

esforços de marketing para causar mudança de comportamento (OLIVER 1999).  Um 

consumidor é fiel a marca com a qual ele acredita e se identifica, e estes são os 

motivos que influenciam compras futuras (PALAIO, 2011).  

Os consumidores se tornam leais em um processo de diferentes níveis de uma 

estrutura de desenvolvimento de atitude (OLIVER, 1997) 
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1. Fase cognitiva: a lealdade baseada na confiança de uma única marca, este 

processo é superficial, pois se a transação com a marca for rotineira a 

satisfação não é tão profunda e é embasada apenas em desempenho. 

2. Fase afetiva: desenvolvimento de uma ligação com a marca baseada na 

acumulação de satisfação nas situações de uso. 

3. Lealdade à marca: este estágio é influenciado por episódios repetidos de 

experiências positivas com a marca. Por definição, implica em compromisso 

com a marca e com a recompra. 

 

Aaker (1998), e Yoo e Donthu (2001) utilizam a lealdade como forma de 

identificar a propensão à continuidade da compra na mensuração do CBBE. 

2.3.5 A escala de mensuração de brand equity  

Há várias definições para caracterizar o valor da marca, o único consenso é 

que o valor da marca denota o valor acrescentado pela marca a um produto 

(FARQUHAR 1989), este valor pode como ligação entre o que aconteceu com a marca 

no passado e o que deve acontecer com a marca no futuro (KELLER, 2003). 

Christodoulides e De Chernatony (2009) afirmam que embora Aaker (1991) e 

Keller (1993) tenham definido brand equity, estes autores nunca operacionalizaram 

uma escala de medida. Estes estudos geram uma série de metodologias para 

quantificar esses ativos intangíveis, a maioria empregando procedimentos estatísticos 

complexos tornando-os difíceis de compreender no marketing. 

O modelo de Yoo e Donthu (2001), replicado por Washburn e Plank (2002), 

oferece o valor médio chamado de OVE (Overall Brand Equity) onde quatro 

indicadores fazem uma avaliação geral do CBBE. No entanto, o resultado obtido com 

este índice não revela valores de referência do CBBE, mas sim, da utilidade percebida 

pelo consumidor, sem oferecer um valor de comparação entre as marcas. (Francisco-

Mafezzolli, 2010). 

No entanto, Aaker (1991; 1996), Yoo e Donthu (2001) e Washburn e Plank 

(2002) mostram uma perspectiva predominante quanto à atitude de lealdade, já que 

dependem de informações de percepção e avaliação do consumidor. Ou seja, não 

mensuram a compra efetiva, mas sim, a intenção em ser ou não leal a uma marca. 

Isto implica compreender que a lealdade, neste caso, é parte de um modelo que pode 
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indicar a orientação dos consumidores sobre uma determinada marca (Mafezzolli, 

2010). 

O quadro Apêndice A ilustra quais variáveis foram utilizadas para mensuração 

de cada dimensão do Brand Equity no modelo proposto por Yoo & Donthu (2001). 

Apesar de este modelo apresentar vários pontos fontes, como a adoção de uma 

abordagem multi cultural, ser aplicável em várias categorias de produtos, ser um 

instrumento de fácil administração, baseado no consumidor individual e possuir um 

processo rigoroso de validação exigiu que os pesquisadores avançassem para chegar 

a uma medida universalmente aceita de brand equity baseada no consumidor 

(WASHBURN & PLANK; 2002). 

A principal limitação da Yoo e Donthu (2001) é que se baseia em apenas três 

fatores na escala de mensuração do brand equity, onde as associações e consciência 

de marcas são duas construções subjacentes teoricamente distintos de brand equity 

(KELLER, 1998), e foram unificadas em uma dimensão. 

Christodoulides et al. (2006) focaram também na medição do capital da marca 

em um contexto online e através de entrevistas com peritos identificaram cinco 

dimensões de mensuração do brand equity: conexão emocional, experiência on-line, 

sensibilidade a natureza do serviço, confiança e realização.  O estudo foi usado para, 

avaliar brand equity baseado no consumidor. 

Posteriormente, o estudo de Tong e Hawley (2009) verificou a aplicação de um 

modelo de brand equity em clientes no mercado sportswear chinês, baseado no 

modelo proposto por Aaker (1998) com quatro dimensões. Os resultados mostraram 

que a associação da marca e fidelidade à marca são dimensões influentes do brand 

equity, onde consciência e qualidade percebida apresentaram menor força no modelo.  

Para Francisco-Mafezzolli (2010) além da capacidade de reconhecer a marca, 

ter uma imagem positiva dela, manifestar preferência e lealdade a ela, outros 

elementos são necessários para verificar a relação que a pessoa pode desempenhar 

com a marca.  Assim, o conceito de identidade social demonstra uma oportunidade a 

ser pesquisada em relação à importância da marca nos grupos frequentados pelo 

indivíduo. E propõe a inserção de um termo que possa prover informações diferenciais 

no processo de avaliação da força da marca, denominado de identificação com a 

marca.  
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Neste modelo, Mafezzolli (2010) utiliza conceitos da psicologia social, para 

verificar a relação do indivíduo em torno do seu meio social e a influência do ambiente 

sobre o comportamento deste. 

Na comparação dos modelos utilizados pelos principais autores na mensuração 

do brand equity (conforme ilustra o Quadro 2) optou-se, por aplicar neste estudo o 

modelo de Francisco-Mafezzolli (2010). 

 

Quadro 1- Comparação dos modelos de mensuração do Brand Equity 

Autor Variáveis Teste empírico 

Aaker (1991) 

Lealdade; 

Não 

Conhecimento de marca; 

Qualidade percebida; 

Associação de marca; 

Outros ativos. 

Keller (1993) 

Conhecimento de marca; 

Não Recall; 

Imagem de marca. 

Yoo & Donthu (2001) 

Qualidade percebida; 

Sim  Lealdade; 

Lembrança e Associações da marca; 

 

Mafezzolli (2010) 

Lembrança da marca; 

Sim  

Imagem de marca; 

Identificação com a marca; 

Preferência de marca; 

Custo de troca da marca; 

Lealdade de marca; 

Fonte: Desenvolvido pelos autores. 

 

O modelo proposto por Yoo & Donthu (2001) foi considerado o principal estudo 

empírico na mensuração do CBBE, a partir destes outros estudos como os de 

Washburn e Plank (2002), Jamal e Al-Marri (2007), Altigan et al (2009), Tong; Hawley 

(2009) entre outros, acrescentam variáveis que ajudaram a descrever melhor cada 

dimensão do modelo. 

O estudo de Mafezzolli (2010) considerado o mais recente, é baseando nos 

estudos dos autores citados, e utiliza em suas dimensões itens estudados por Tong & 

Hawley (2009). O modelo abrange dimensões psicológicas e sociais, apresentados 

em uma nova variável denominada “Identificação com a marca” que medem essa 

identificação em dimensões afetivas, cognitivas, avaliativas e comportamentais. Além 
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de que, inclui as variáveis (Lealdade, Imagem, e Lembrança de marca) utilizada nos 

outros modelos de referência. 

 

2.4 MARKET SHARE 

A definição mais evidente para market share ou participação de mercado de 

uma empresa é “a fatia do mercado comandado pela empresa e seus produtos e/ou 

marca” (COOPER E NAKANISHI, 1988).  

No entanto esta definição é redundante, e os autores defendem que é 

importante definir o que de fato é um mercado em potencial.  

A fatia de mercado ou market-share é um conceito fundamental para a 

avaliação do desempenho das empresas, assim os conceitos de demanda de 

mercado, vendas e market share estão inteiramente relacionados e ajudam a explicar 

e prever o volume de vendas de um negócio (PARENTE; KATO, 2004) 

 Para produtos e serviços de consumo, o mercado é um grupo de consumidores 

que são compradores potenciais de um produto ou serviço. Aqueles clientes que 

nunca compram um produto estão fora do mercado (COOPER E NAKANISHI, 1988) 

assim, o market-share é a parcela que a empresa captura da demanda de mercado 

(PARENTE; KATO, 2004). 

Participação de mercado significa ações das vendas atuais de um produto em 

um determinado período e numa determinada área geográfica. Portanto, mercado 

deve ser entendido como o desempenho das vendas de uma classe de produto, ao 

invés de um número de compradores para o produto (COOPER E NAKANISHI, 1988). 

A satisfação do cliente é um componente importante e direciona o market-

share, porém considera-se que as vendas e participação de mercado advêm 

principalmente de ações de marketing ofensivas, resultado de publicidade e de outras 

variáveis de marketing na promoção de vendas (RUST E ZAHORIK, 1993). 

Os efeitos de ações de marketing relacionadas com o valor da marca podem 

ser analisados no nível de resultados consistentes, como aumento da participação de 

mercado, da receita, da disponibilidade em pagar por preços premim, ou ao nível do 

consumidor, como o aumento do conhecimento dos consumidores da marca, imagem, 

consciência e atitudes. Estes dois níveis de análise estão claramente ligados, porque 
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as mudanças nos resultados são geralmente agregadas a consequência de CBBE, 

tais como imagem e atitude de marca (OLIVEIRA-CASTO, et al, 2008). 

A fatia de mercado de uma marca, depende do grau do esforço de marketing 

desenvolvido para aquela marca, em relação ao esforço de marketing dos 

concorrentes (PARENTE, KATO, 2004). 

Para Urdan e Ribeiro (2004) não se tem evidências de relacionamento entre 

participação de mercado e rentabilidade, mas a premissa pra essa explicação é que 

os consumidores interpretam o maior volume de vendas da marca líder como sinal da 

qualidade do produto, além de que podem exercer maior poder junto aos 

fornecedores, distribuidores e clientes finais. E neste sentido, as empresas com maior 

volume de vendas costumam atingir custos menores do que os concorrentes de menor 

porte. 

2.4.1 Mercado de Smartphones no Brasil 

Atualmente o Brasil é o 8º na posição no mercado mundial de smartphones 

(CANALTECH, 2014) atingindo recorde de 35,6 milhões de unidades no Brasil em 

2013. Outros dados apontam que é um momento importante para o mercado do Brics 

(Brasil, Rússia, Índia e China) que sozinho vendeu 44% do total das vendas de 

smartphones no mundo.  

As estimativas da IDC apontam que somente o Brasil é detentor de 2,3% do 

mercado mundial de smartphones em 2012, com previsão de saltar para 4,4% em 

2016 (VIA SOFT, 2013).  

Uma pesquisa divulgada pelo Ipsos Media CT, em parceria com o Google, 

mostrou que o Brasil já possui 27 milhões de usuários de smartphone (ou 14% da 

população). O mesmo estudo também aponta dados sobre os hábitos de consumo 

dos usuários, o que demonstra que a relevância dos aparelhos do dia-a-dia das 

pessoas. 

É importante considerar o impacto da utilização dos aparelhos, segundo o 

estudo 73% acessa a Internet todos os dias através do smartphone e muitos nunca 

saem de casa sem ele, indicando consumidores altamente conectados. Os 

smartphones transformaram o comportamento do consumidor, pois diariamente 

realizam pesquisas, acessam vídeos, utilizam aplicativos e redes sociais ou até 

mesmo para assistir TV. 
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Entender a dinâmica dos smartphones é se extrema relevância para as 

empresas e seus negócios, uma vez que, 88% dos usuários de smartphones 

procuram informações locais em seus telefones e 92% tomam decisões em 

decorrência disso. 

Neste sentido, o mesmo estudo aponta que os smartphones são ferramentas 

essenciais para as compras, pois 80% dos consumidores pesquisaram um produto ou 

serviço no dispositivo antes de comprar, influenciando as decisões dos compradores 

e as compras em canais. Os smartphones também ajudam os anunciantes a entrar 

em contato com os consumidores tendo visibilidade em 94% dos usuários de 

smartphones. Além de ser um componente essencial da publicidade tradicional, pois 

75% dos usuários realizaram uma pesquisa em seus smartphones depois de 

visualizar um anúncio off-line (IPSOS OTX MEDIA CT, 2014)  

Dados da Gartner (2013) publicados na Época Negócios (2014) mostram a 

participação de mercado das principais marcas de smartphones atuantes no Brasil e 

indicam que a Samsung é atualmente líder em vendas com 54,3% de mercado, 

seguida da LG (21%), Motorola (6,7%), Apple (6,4%) e Nokia (3,8%).  

Optou-se por utilizar os dados de marcado do Euromonitor, uma fonte mais 

detalhada, e que mostra o mesmo ranking, porém com pequena variação de valores 

e acréscimo de outra marca, conforme ilustra a Figura 5. 

 

 

Figura - Market-share das principais marcas de smartphone no Brasil em 2013. 
Fonte: Adaptado de dados disponíveis na plataforma Euromonitor (2014). 
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A Figura 6 ilustra o comparativo dos anos anteriores, e é possível perceber o 

crescimento expressivo da marca Samsung se comparada à fatia de mercado que 

detinha nos anos anteriores, além da queda de participação da marca Nokia. É 

possível notar o crescimento de marcas que entre 2009 e 2010 não detinham nem   1 

% do mercado e que em 2013 apresentaram crescimento considerável. 

 

  

Figura 4 - Comparativo do market-share das marcas de smatphones no Brasil nos últimos 4 anos. 
Fonte: Adaptado de dados disponíveis na plataforma Euromonitor (2014). 

 

2.4.1.1 Panorama das marcas de Smartphone  

Nokia - A Nokia Corporation é uma empresa finlandesa de telecomunicações 

que tem sede em Keilaniemi, Espoo na Finlândia (NOKIA COMPANY, 2014). Em 

2011, era líder mundial na fabricação de aparelhos para comunicações móveis, com 

aproximadamente 235 do mercado (TECNBLOG, 2012) 

Em 3 de setembro de 2013 a Microsoft Corporation, compra a divisão de 

aparelhos móveis da Nokia por cerca de US$ 7,18 bilhões a Microsoft Brasil ganha a 

vantagem da fabricação local ao ingressar no de smartphones (G1,2013). 

 

Samsung - O grupo Samsung é uma corporação transnacional que atua em 

diversos ramos da área de tecnologia da informação com sede em Seul, Coreia do 

Sul. Entrou na indústria eletrônica nos anos 1960 e na construção, inclusive de navios, 

por volta dos anos 1970; essas áreas liderariam o crescimento subsequente. Desde 
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os anos 1990, a Samsung globalizou cada vez mais suas atividades, com negócios 

que abrangem tecnologia avançada, semicondutores, construção de arranha-céus e 

fábricas, petroquímica, moda, medicina, finanças, e hotéis (SUMSUNG, 2014). 

 

Sony: Multinacional japonesa, fabrica diversos produtos como como aparelhos 

de televisão, som, DVDs e reprodutores de DVDs de vários tipos, CDs e leitores de 

CDs de vários tipos, home theaters, câmeras digitais, softwares de computadores, 

jogos eletrônicos, e equipamentos médicos. Formou com a sueca Ericsson uma 

holding para a produção de telefones celulares com o nome Sony Ericsson, Sony 

Mobile desde 2012. Em 2013, consolidou em vendas aproximadamente 7,767,300 

milhões de yen ou mais de 64 milhões de dólares. (SONY CORPORATE INFO, 2014) 

 

Motorola - A Motorola Trademark Holdings é uma empresa de 

telecomunicações multinacional americana nascida em Schaumburg, Illinois.  

A Motorola planejou e vendeu equipamentos de infraestrutura de redes sem fio, 

Os produtos domésticos e para redes de radiodifusão da Motorola incluíam set-top 

boxes, gravadores de vídeo digitais, e equipamento de rede usado para transmitir a 

transmissão de vídeo, telefonia por computador, e televisão de alta definição. 

Atualmente, com mais de 80 anos de história, vende aparelhos smartphone com a 

Android (MOTOROLA, 2014). 

 
Apple: Empresa multinacional norte-americana fundada em abril de 1976, tem o 

objetivo de projetar e comercializar produtos eletrônicos de consumo, software de 

computador e computadores pessoais. Os produtos de hardware mais conhecidos 

da empresa incluem a linha de computadores Macintosh, o iPod, o iPhone, o iPad, a 

Apple TV e o Apple Watch (APPLE, 2014) 
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3 METODOLOGIA 

A seguir será apresentado o delineamento metodológico deste estudo, 

envolvendo a especificação do problema, delimitação, design, etapas de pesquisa, 

população e critérios de amostragem, fontes de coleta de dados e tratamento e análise 

dos dados. 

3.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Para mensuração do CBBE, será utilizado o modelo teórico de base proposto 

por Franciso-Mafezzolli (2010), os dados sobre participação do mercado de cada 

marca foram obtidos através de fontes secundárias. Assim, o problema de pesquisa 

é: qual o valor do CBBE (brand equity) das principais marcas de smartphones atuantes 

no mercado brasileiro e qual sua relação com a participação de mercado? 

3.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

Esta sessão contempla as etapas realizadas no procedimento da pesquisa. 

Assim como a detalhamento no design da pesquisa, a limitação da população e o 

procedimento amostral. 

3.2.1 Delineamento da Pesquisa 

Essencialmente, este estudo é definido como quantitativo descritivo 

(MALHOTRA, 2011). É um tipo de pesquisa conclusiva, utilizada principalmente para 

descrever o cliente, o mercado e/ ou a frequência de comportamentos. 

 A pesquisa descritiva é baseada na exposição clara do problema, em 

hipóteses específicas e na especificação das informações necessárias (MALHOTRA, 

2011), para Aaker, Kumar e Day (2001) frequentemente existem “hipóteses”, mas não 

existe uma relação de causa e efeito explícita. 

O estudo teve caráter transversal único (MALHOTRA, 2001), pois envolveu a 

coleta de informações de uma dada amostra apenas uma vez, devido ao tipo de 

informação buscada. 

A técnica de coleta de dados utilizada neste estudo foi um levantamento através 

de survey, ela permite a obtenção de dados ou informações sobre características, 

ações e/ou opiniões de determinado grupo de pessoas por meio de um instrumento 
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de pesquisa, sendo suas principais finalidades: descrever, explicar e explorar 

(BABBIE,1999). 

Os levantamentos são eficientes devido a facilidade com que os dados são 

obtidos, sua fácil aplicação e também pela confiabilidade das respostas, que são 

limitadas às alternativas mencionadas. A codificação, a análise e a interpretação são 

relativamente simples, além de ser personalizado de acordo com as respostas obtidas 

nas respostas dos entrevistados anteriores (MALHOTRA, 2001; 2011).  

3.2.2 Delimitação da População e Procedimento Amostral 

O modelo de amostragem inicia por meio da especificação do público, ou seja, 

a coleção de elementos ou objetos que possuem as informações que se está 

buscando (MALHOTRA, 2001). Sendo assim a população deste estudo compreendeu 

homens e mulheres brasileiros, com idade entre 18 e 60 anos usuários de 

smartphones e usuários da rede social Facebook.  

O procedimento amostral foi caracterizado como não-probabilístico, que conta 

com o julgamento do entrevistador na escolha dos elementos da amostra, e por 

conveniência. Neste tipo de amostra a seleção dos entrevistados ocorre por estarem 

“coincidentemente no lugar e momento certos” (MALHOTRA, 2011).  

 Foram iniciados 338 questionários, obtendo uma amostra de 236 respostas 

válidas. 

3.2.3 Procedimento de Coleta dos Dados 

A coleta dos dados foi realizada por meio de um questionário estruturado, 

disponibilizado via internet através da plataforma Qualtrics, o link para preenchimento 

do questionário (Apêndice C) foi divulgado principalmente em grupos¹ no Facebook², 

relacionadas às marcas de smartphones pesquisadas e a área da pesquisa por conter 

uma concentração maior do público relacionado com o tema da pesquisa. 

 

  
¹.  Grupos são espaços privados onde você pode compartilhar atualizações, fotos ou documentos, além 
de enviar mensagens a outros membros do grupo. Você também pode selecionar uma das três opções 
de privacidade para cada grupo criado 
². Rede social que permite conversar com amigos e compartilhar mensagens, links, vídeos e fotografias. 
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O procedimento para localização dos grupos foi por busca simples no site pelo 

nome da marca e/ou pelo sistema operacional, foram selecionados os grupos que 

tivessem preferencialmente usuários do Brasil, sem restrição de cidade ou estado. 

Os grupos onde o link foi disponibilizado estão descritas no Quadro 2, bem como 

o número de membros. 

 

Quadro 2 - Grupos do Facebook onde o link da pesquisa foi divulgado. 

Grupo 
Nº de 

membros* 

Moto G Brasil 23583 

Moto Razr HD Brasil 469 

Galaxy S5 Brasil 5068 

Samsung Galaxy S4 Brasil GT-I9505 4602 

Celulares Curitiba 2500 

Samsung Galaxy S4 Brasil GT-I9505 768 

Nokia Lumia 620 Brasil 2775 

Grupo de Usuários Iphone Brasil  1275 

Samsung Galaxy Note 3 Brasil  2568 

SAMSUNG Galaxy S5  952 

Android Brasil 3470 

Samsung Galaxy S5 - Brasil  1151 

Android Brasil 21367 

Galaxy Note 3 Brasil 2621 

Moto G - Grupo 7050 

Moto x Brasil  1193 

iPhone Brasil (Oficial) 14468 

Samsung Galaxy Note 4 Brasil  1123 

Motorola Razr HD - Brasil  1880 

Sony Xperia SP & L - Brasil  8906 

Grupo Integral 2970 

Promotores Brasil 898 

Mercado Livre Curitiba 11892 

Comunidade amigos Facebook 398 

Total 123947 

Fonte: *Dados do Facebook referentes a novembro/2014. 

 

Ao total foram impactadas 123.947 pessoas no decorrer do período de coleta 

de dados, podendo este número ser maior por decorrência de compartilhamento entre 

os usuários da internet. 

https://www.facebook.com/groups/470266156414936/
https://www.facebook.com/groups/470266156414936/
https://www.facebook.com/groups/373376869435265/
https://www.facebook.com/groups/iphone.brazil/
https://www.facebook.com/groups/301764593299421/
https://www.facebook.com/groups/gruposgs5/
https://www.facebook.com/groups/grupoandroidbrasil/
https://www.facebook.com/groups/588708657906028/
https://www.facebook.com/groups/androidbrasiloficial/
https://www.facebook.com/groups/gnote3/
https://www.facebook.com/groups/731235270249041/
https://www.facebook.com/groups/motoxbrasil/
https://www.facebook.com/groups/iPhoneBRoficial/
https://www.facebook.com/groups/samsunggalaxynote4brasil/
https://www.facebook.com/groups/1445983862281125/
https://www.facebook.com/groups/362640847197966/
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3.2.4 Técnicas utilizadas no tratamento dos dados 

O tratamento dos dados foi realizado em etapas. Primeiro, foi realiza uma 

distribuição de frequências para caracterização geral da amostra obtida. Após foi 

realizada uma análise das medidas de tendência central (média, desvio padrão, 

assimetria e curtose) de cada dimensão e de seus indicadores para verificar a 

distribuição dos dados. 

A fim de verificar a consistência do modelo para a amostra obtida (236 casos) 

foi realizada uma EFA (Análise Fatorial Exploratória) que tem como propósito “definir 

a estrutura inerente entre as variáveis na análise” (HAIR et al, p. 102, 2009) 

juntamente como teste de confiabilidade, que avalia o grau em um conjunto de 

variáveis é consistente com o que se pretende medir, representado pelos valores do 

Alpha de Cronbach, uma medida de confiabilidade (varia 0,1, sendo valores de 0,60 a 

0,70 considerados limite para a confiabilidade) (HAIR et al, 2009). 

Após essa verificação, foi conduzida a CFA, a fim de “testar o quão bem 

variáveis medidas representam um número menor de constructos” (HAIR et al, p. 589, 

2009), para esta análise as variáveis são conhecidas e o teste fornece uma 

confirmação da teoria de mensuração. Nesta fase de verificação se fez o uso dos 

softwares: SPSS 22, e Amos 20. 

Posteriormente, foi realizada uma análise descritiva da amostra, desta vez, por 

marca pesquisada a fim de conhecer as características dos usuários e sua avaliação 

sobre os indicadores do modelo. 

Finalmente, foi gerado o índice de CBBE para cada marca, utilizando os pesos 

gerados na CFA, informações das médias dos indicadores aplicado a fórmula 

proposta no estudo original de Francisco-Mafezolli (2010). 

Para satisfazer o objetivo principal deste estudo foi realizada uma análise de 

regressão para verificar a relação entre o índice de CBBE e a distribuição do market-

share de cada marca de smartphone. 
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4 ANALISE DOS DADOS 

A análise dos dados foi realizada em etapas, iniciando com a caracterização 

geral da amostra, e análise descritiva das dimensões do constructo. Após, a análise 

foi dividida em marcas a fim de descrever melhor o perfil dos usuários de cada marca, 

e as dimensões do modelo do CBBE. Finalmente, foi calculado o score do CBBE para 

cada marca e relacionado com o market-share. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA AMOSTRA 

Em razão do instrumento de coleta ser através de abordagem via internet, 

foram estabelecidos 3 filtros: ser brasileiro e residir no Brasil, ser maior de 18 anos e 

ser usuário de pelo menos uma marca de smartphone. 

A amostra é composta principalmente por homens (70,8%), onde mulheres 

representam apenas 28,3%. Sendo em maioria usuários solteiros (76,4%), seguido de 

casados (14,6%).  

A média de idade dos entrevistados foi de aproximadamente 25 anos (24,63), 

com desvio de 7,9 onde o mínimo de 18 e máximo de 54 anos, sendo que 77,3% dos 

casos registraram idade na faixa entre 18 e 31 anos. 

A classe social predominante na amostra foi B2 (31%) e C1 (21%), dado 

relacionado à região dos respondentes (44% no Sul, e 33% no Sudeste), segundo 

dados da pesquisa realizada pela CETIC, região sudeste possui cerca 48% domicílios 

conectados a internet e a região Sul, 47% (EXAME, 2013). 

 

 

Figura 5 - Distribuição dos respondentes por classe econômica. 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

26%
31%

73%

49%

34%

13% 10%

A B1 B2 C1 C2 D-E Não
Informou

Base: 236
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A distribuição geográfica concentrou principalmente no Paraná (34%), porém 

com respondentes em todas as regiões do país, conforme ilustra a Figura 8. 

 

Figura 6 - Distribuição dos respondentes por região. 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Conforme pergunta de critério de filtro para responder ao questionário, todos 

os respondentes necessariamente deveriam possuir smartphone, sendo citados pelo 

menos um (73,4%) ou dois (22%) aparelhos em uso.  

Quanto à marca de smartphone utilizada pelos respondentes, foram 

apresentadas 15 marcas de aparelhos pré-codificadas para facilitar para o 

preenchimento dos questionários, onde 9 foram citadas nas respostas. Não houve 

limitação quanto à quantidade de respondentes para cada marca, a fim de melhor 

avaliar a percepção dos consumidores, e também avaliar se os dados de market-share 

seriam representados na amostra. 

Além de citar quais marcas de smartphone possuíam, os entrevistados 

deveriam escolher a marca que mais se sentisse a vontade para responder ao 

questionário. A Figura 9 ilustra a distribuição de respondentes para cada marca de 

smartphone: 

44%

33%

12%

3% 2%

6%

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte Não Informou

Base: 236
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Figura 7 - Distribuição de respondentes por marca. 

Fonte: Tratamento de dados do estudo. 

 
Em comparação com a distribuição do mercado brasileiro de marcas de 

smartphone em 2013, a amostra não se comportou da mesma forma, devido ao 

método de coleta, onde o questionário foi disponibilizado e os usuários que deveriam 

ter o interesse em aderir.  

Em razão ao baixo número de respondentes, optou-se por eliminar das análises 

as marcas LG e Blackberry, já que a marca Blackberry apresentou apenas 1 

respondente e a marca LG, que possui o 2º lugar na participação de mercado (18%), 

não houve representação considerável nas respostas. A Figura 10 ilustra a 

distribuição da amostra comparada a distribuição do mercado, a marca Nokia 

representa 15,4% da fatia de mercado, porém apresentou uma amostra mais 

representativa na pesquisa (34,7%). 

 

Figura 8 – Comparação da amostra obtida com os dados de market-share das marcas de 
smartphone. 

Fonte: Dados secundários e tratamento de dados do estudo. 

34,7%
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4.2 PREPARAÇÃO DOS DADOS PARA ANÁLISE 

Para preparar os dados para a análise, foi realizada uma inspeção de 

estatística descritiva, através da conferência das médias, desvio padrão, assimetria e 

curtose dos indicadores de cada dimensão a ser analisada, a fim de verificar a 

distribuição dos dados. 

4.2.1 Análise descritiva das dimensões do modelo 

Inicialmente foi realizada uma análise descritiva das variaríeis, iniciando pela 

dimensão Lembrança de marca, conceito relacionado com a capacidade dos 

consumidores de identificar a marca em diferentes situações e de discrimina-la 

corretamente como tendo visto ou ouvido sobre ela anteriormente (KELLER, 1998; 

KELLER E MACHADO, 2006).  

 Os dados do estudo para a média expostos na Tabela 1 (valores de 4,98 a 

5,18) indicam que os respondentes tem um posicionamento positivo muito expressivo, 

pois indicaram principalmente a sentença de avaliação “concordo totalmente” com os 

indicadores. 

O desvio padrão mostra variação de respostas próximas à média. A assimetria 

indica um pico de respostas com deslocamento para a esquerda de concordância, 

confirmando o valor médio positivo. 

 

Tabela 1 - Média, desvio padrão, assimetria e curtose da dimensão Lembrança da Marca. 

  
 

Indicadores N Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 

L
E

M
B

R
A

N
Ç

A
   1_Quando você pensa em 

smartphone, você pensa na “MARCA 
X”? 

236 4,983 1,1372 -0,807 -0,229 

 2_Algumas características da “Marca 
X” vêm rapidamente à minha mente. 

236 5,106 1,0444 -1,073 0,844 

 3_Eu me sinto familiar à “Marca X”. 236 5,186 0,9802 -0,956 0,456 

Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 

A imagem da marca é composta por experiências diretas que ligam 

associações fortes, favoráveis e exclusivas a marca na memória (KELLER, 1998). 

Na mensuração da Imagem da marca, os índices médios indicam menor 

avalição positiva se comparado à dimensão anterior (de 4,88 a 5,29), indicando que a 
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maioria dos consumidores “concordam muito” com os indicadores. O pico mais 

positivo de avaliação se concentra no indicador que se refere a quando o smartphone 

da marca é bom ou ruim (média=5,29, desvio=0,796). 

O desvio padrão indica pouca variação da média, a assimetria indica inclinação 

para a esquerda, porém com menor dispersão de respostas em relação a média. 

 
Tabela 2 - Média, desvio padrão, assimetria e curtose da dimensão Imagem da Marca. 

  Indicadores N Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 

IM
A

G
E

M
 

1_A “Marca X” tem uma imagem única e 
positiva, comparada com outras marcas 

concorrentes. 
236 4,729 1,0811 -0,380 -0,507 

2_Quando o assunto é Smartphone, o 
produto da “Marca X” é: 

236 5,297 0,7969 -1,552 4,565 

3_A imagem que você tem da marca 
“Marca X” é: 

236 5,237 0,8061 -0,703 -0,153 

Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 
 

A dimensão Identificação com a marca é composta por quatro dimensões, 

sendo elas: cognitivo, o afetivo, o avaliativo e o comportamental e refere-se ao 

conhecimento do indivíduo sobre aspectos de valores e conduta relacionados a uma 

marca. Entende-se que, quanto mais se sabe sobre uma marca, maior a capacidade 

de se identificar com ela (FRANCISCO-MAFEZZOLLI, 2010). 

A dimensão cognitiva, apresentou valores positivos nos indicadores ligados ao 

nível de conhecimento sobre as características da marca (média=0,490, dp=0,422) e 

tradição da marca (média=0,465, dp=0,759). 

É possível perceber claramente que as marcas embora possuam uma imagem 

forte em termos de características que as diferenciam dos concorrentes, não tem 

apresentado fortemente seus valores institucionais, como inovação, sustentabilidade 

ou responsabilidade social para o seu público. 
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Tabela 3 - Média, desvio padrão, assimetria e curtose da Dimensão Cognitiva de Identificação com a 
marca. 

  Indicadores N Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

1_Qual o seu nível de conhecimento 
sobre as características que 

diferenciam a "Marca X" das demais 
marcas de smartphone? 

236 4,907 0,4225 -4,329 16,884 

2_Qual o seu nível de conhecimento 
sobre os VALORES institucionais 
(ex: inovação, sustentabilidade, 
responsabilidade social etc.) da 

“Marca X”? 

236 3,992 1,0021 0,017 -2,017 

3_Qual o seu nível de conhecimento 
sobre a TRADIÇÃO da “Marca X”? 

236 4,653 0,7594 -1,733 1,013 

Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 

A dimensão Afetiva está relacionada com os aspectos emocionais e afetivos 

com relação à marca. Apresentou índices altos de avaliação (4,84 a 5,66), com 

avaliação mais positiva no gosto pela marca conforme ilustra a Tabela 4.  Em geral, 

os dados apresentaram baixo desvio em relação à média, a assimetria e a curtose 

confirmam a pouca variabilidade dos dados com índices negativos, porém próximos a 

0. 

 

Tabela 4 - Médias, desvio padrão, assimetria e curtose da Dimensão Afetiva de Identificação com a 
Marca. 

  Indicadores N Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 

A
F

E
T

IV
O

 

1_Quanto você gosta da “Marca X”? 236 5,669 0,562 -1,787 3,738 

2_Sendo usuário, como você se sente 
quanto alguém diz algo bom sobre a 

"MARCA X" 
236 5,271 0,7681 -1,132 2,018 

3_Quanto você sente que a imagem da 
“Marca X” é parecida com a sua 

imagem pessoal? 
236 4,843 1,0421 -1,343 2,607 

4_Quanto você se identifica com outras 
pessoas que usam a “Marca X”? 

236 5,025 0,9539 -1,238 2,394 

Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 
Nos dados do estudo empírico sobre a dimensão relacionada à capacidade do 

indivíduo de avaliar a vantagem de pertencer a determinado grupo de consumidores 

em relação a marca (FRANCISCO-MAFEZZOLLI, 2010) é possível perceber uma 
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média de avaliação semelhante, porém superior a dimensão anterior com variação de 

4,34 a 4,58.  

Na Tabela 5, o desvio indica uma variação baixa, principalmente no item 4, e a 

assimetria confirma a inclinação à esquerda, indicando tendência de avaliação com 

valores positivos. 

 

Tabela 5 - Médias, desvio padrão, assimetria e curtose da Dimensão Afetiva de Identificação com a 
Marca. 

  Indicadores N Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 

A
V

A
L

IA
T

IV
O

 

1_Ser admirado pelo seu grupo social 
por ser um usuário da “Marca X”, é: 

236 4,352 1,0392 -0,539 1,233 

2_Comparado com outras marcas, 
pessoas do seu grupo social veem a 

“Marca X” como: 
236 4,407 1,0777 -0,497 0,322 

3_Em geral, as pessoas veem a 
“Marca X” como: 

236 4,343 1,0583 -0,809 1,139 

4_A percepção do seu grupo social 
sobre a “Marca X” é: 

236 4,581 0,9026 0,020 -0,479 

Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 

A terceira dimensão está relaciona às ações de engajamento do indivíduo em 

prol de uma determinada marca (FRANCISCO-MAFEZZOLLI, 2010). Conforme a 

avaliação dos respondentes, apresentada na Tabela 6, percebe-se que o 

engajamento com grupos e eventos relacionados a marca é mais baixo, com avaliação 

entre (3,46 e 4,76). 

Os entrevistados avaliaram como “nunca frequentam” eventos em que a marca 

está envolvida (média=3,46, desvio=1,784), com baixo desvio padrão a assimetria 

positiva indica uma distribuição à direita, confirmando uma maior dispersão nas 

respostas negativas. 

No entanto, os entrevistados costumam buscar informações (média=4,76) e 

eventualmente participam de grupos virtuais associados a sua marca preferida 

(média=4,05). Estes dados podem indicar que as páginas onde foram disponibilizados 

o questionário são utilizadas pelos usuários como forma de conhecer melhor a marca 

e compartilhar informações. 
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Tabela 6 – Médias, desvio padrão, assimetria e curtose da Dimensão Comportamental de 
Identificação com a Marca. 

  Indicadores N Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

A
L

 

1_Com qual nível de frequência você 
costuma ir a eventos em que a “Marca 

X’ está envolvida? 
236 4,259 1,1699 1,827 2,616 

2_Com qual nível de frequência você 
participa de grupos virtuais associados 

com à “Marca X”? 
236 4,059 1,8739 -0,513 -1,229 

3_Com qual nível de frequência você 
costuma buscar informações sobre a 

“Marca X”? 
236 4,767 1,4145 -1,018 -0,012 

4_Com qual frequência você costuma 
estar envolvido em atividades com 

usuários da “Marca X”? 
236 3,462 1,7849 0,052 -1,349 

Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 

Outra dimensão analisada foi à preferência pela marca, percebe-se um 

favoritismo dos respondentes em relação às marcas avaliadas, indicando médias 

positivas (valores de 4,48 a 4,52), ou seja, os consumidores “concordam muito” com 

as afirmações, mostrando uma situação de preferência da marca em relação a 

concorrentes e de considerar a marca avaliada como “primeira escolha” na sua 

categoria de produtos. 

O desvio padrão confirma a pouca variação dos dados com relação aos valores 

médios, onde a assimetria mostra uma distribuição positiva dos dados e a curtose 

aponta uma concentração nos valores médios conforme indica a Tabela 7. 

Tabela 7 - Médias, desvio padrão, assimetria e curtose da Preferência pela Marca. 

  Indicadores N Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 

P
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

 

1_Quando compro Smartphone, a 
marca “Marca X” é minha primeira 

escolha. 
236 4,517 1,1165 -1,292 1,759 

2_Eu gosto da “Marca X” mais do que 
das outras marcas de smartphone: 

236 4,508 1,1355 -1,340 2,046 

3_A “Marca X” é minha marca preferida 
sobre qualquer outra marca: 

236 4,483 1,2865 -1,141 0,877 

4_Eu me sinto predisposto a comprar a 
“Marca X” em relação às outras 

marcas: 
236 4,521 1,1649 -1,176 1,410 

Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 
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O custo de troca da marca pode complementar a compreensão sobre os 

indicadores de preferência pela marca, uma vez que o custo de troca envolve outros 

fatores como: custos monetários, transacionais, de aprendizado, de relacionamento, 

perda de benefícios e descontos, custos sociais, entre outros. 

De acordo com o modelo proposto, valores menores indicam menor 

probabilidade de troca, e valores maiores indicam maior facilidade de troca da marca. 

Os dados do estudo indicaram médias entre 2,53 e 2,69 com desvio padrão com 

variação de 1,6 e 1,68 mostrando uma a percepção favorável em relação às marcas 

avaliadas e baixa disposição para uma possível troca por outra marca, conforme 

dados da Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Médias, desvio padrão, assimetria e curtose da dimensão Custo de Troca. 

  Indicadores N Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 

C
U

S
T

O
 D

E
 T

R
O

C
A

 1_De acordo com sua confiança na 
“Marca X”, trocar esta marca por outra 

é: 
236 2,699 1,6601 0,837 -0,489 

2_Pensando na qualidade da “Marca 
X”, trocar esta marca por outra é: 

236 2,559 1,6862 1,006 -0,259 

3_Considerando sua experiência com 
a “Marca X”, trocar esta marca por 

outras é: 
236 2,538 1,6691 0,980 -0,275 

Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 

Como última variável analisada a lealdade se refere ao comprometimento 

profundo na recompra por parte do cliente (OLIVER, 1997). 

A Tabela 9 mostra valores positivos de percepção de Lealdade em todos os 

aspectos com valores entre 4,41 e 4,61, indicando uma grande propensão à lealdade, 

avaliando como “concordo muito” com os indicadores. Assim, os entrevistados 

costumam recomendar a marca, pretendem continuar comprando e ainda, 

continuariam comprando se o preço fosse acima do que os concorrentes. 

O desvio padrão atinge 1,4 apenas em uma, no entanto a assimetria indica 

distribuição positiva dos dados, e a curtose demonstra que os dados estão 

concentrados próximos à média. 
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Tabela 9 - Médias, desvio padrão, assimetria e curtose da dimensão Lealdade à Marca. 

  Indicadores N Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 
L

E
A

L
D

A
D

E
 

1_Eu costumo recomendar a marca 
“Marca X” para meus amigos. 

236 4,606 1,0155 -1,090 2,281 

2_Eu continuarei comprando a “Marca 
X” enquanto estiver satisfeito com os 

produtos. 
236 4,618 0,8852 -1,192 2,580 

3_Eu compro a “Marca X” mesmo se 
o preço for um pouco maior do que 

outros competidores. 
236 4,411 1,4129 -0,876 0,118 

Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 
 A seguir será apresentada a consistência das dimensões analisadas neste 

item, bem como a confirmação da validade do modelo para esta amostra. 

4.2.2 Análise da consistência das dimensões do constructo 

A escala de mensuração de CBBE e suas dimensões foram previamente 

validadas no estudo de Francisco-Mafezzolli (2010). No entanto, para este estudo foi 

realizada uma análise fatorial exploratória para verificar a validade do constructo na 

amostra obtida (236 casos), o procedimento adotado de AFE contemplou a extração 

de dados por componentes principais e a rotação varimax. 

A primeira dimensão analisada é a Lembrança de marca, e conforme ilustra a 

Tabela 10, percebe-se a adequação dos indicadores medidos. Os carregamentos dos 

indicadores variam de 0,877 a 0,907, tendo como valor do índice KMO (0,736) e Alfa 

de Cronbach (0,876), o modelo consegue explicar em 80,7% a Lembrança de marca. 

Assim, a validade do modelo é confirmada como sendo estatisticamente aceitável. 

Considerando que o modelo tem como objetivo mensurar a lembrança de 

marca, pode-se considerar que ela é alcançada de acordo com a capacidade do 

indivíduo de lembrar-se da marca, assim, quanto maior for à capacidade do indivíduo 

em associar rapidamente a categoria de produtos à marca, reconhece-la entre as 

demais concorrentes, evocar na memória suas características, e possuir familiaridade 

com a marca (KELLER, 1993; KELLER; MACHADO, 2006) maior será a capacidade 

de lembrança. 

 

Tabela 10 - AFE e consistência interna do construto Lembrança da Marca. 

  Indicadores Carregamento KMO 
Variância 
Explicada 

Alpha  
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L
E

M
B

R
A

N
Ç

A
 

1_Quando você pensa em smartphone, 
você pensa na “MARCA X”? 

0,877 

0,736 80,7% ,876 2_Algumas características da “Marca X” 
vêm rapidamente à minha mente. 

0,912 

3_Eu me sinto familiar à “Marca X”. 0,907 
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 
O segundo constructo analisado foi Imagem de marca, que é medida pelo 

conjunto de percepções sobre uma marca guardadas na mente do consumidor 

(KELLER, 1993), ou seja, a capacidade de associar a marca como uma referência 

positiva da categoria de produto. 

De acordo com as análises da Tabela 11, os valores de carregamento variam 

de 0,792 a 0,842, considerados altos. O índice KMO (0,762) indica média correlação 

entre as variáveis e a adequação da amostra, onde a variância explicada é de 68,2%. 

O Alfa de Cronbach (0,835) é alto, e mostra que a escala é consistente para mensurar 

a imagem de marca. 

 
Tabela 11 - AFE e consistência interna do construto Imagem da Marca. 

  Indicadores Carregamento KMO 
Variância 
Explicada 

Alpha  

IM
A

G
E

M
 

1_ “Sucesso” é uma das palavras que 
define a imagem da “Marca X”: 

0,792 

0,762 68,2% ,835 

2_A “Marca X” tem uma imagem única e 
positiva, comparada com outras marcas 

concorrentes. 
0,833 

3_Quando o assunto é Smartphone, o 
produto da “Marca X” é: 

0,836 

4_A imagem que você tem da marca 
“Marca X” é: 

0,842 

Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 
 

A terceira dimensão que compõe o CBBE é formada pela Identificação com a 

marca. De acordo com o estudo de Francisco-Mafezzolli (2010) os itens foram 

analisados em conjunto na análise fatorial exploratória e identificadas 4 dimensões: 

cognitiva afetiva, avaliativa e comportamental.  

Assim, neste estudo o constructo também foi analisado em conjunto, e 

apresentou carregamentos aceitáveis na dimensão Afetiva (0,570 a 0,638). Nas 

dimensões “Avaliativo”, “Cognitivo” e “Comportamental” alguns carregamentos 

ficaram abaixo de 0,500, o que indica baixa contribuição desses itens para as 
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dimensões. No entanto, o KMO (0,764) e o Alpha (0,775) indica que há consistência 

na escala aplicada para esta amostra. A variância explicada representa a correlação 

entre os indicadores e o modelo, e apresentou poder de explicação de apenas 53,6%. 

 

Tabela 12 - AFE e consistência interna do constructo Identificação com a Marca. 

  Indicadores Carregamento KMO 
Variância 
Explicada 

Alpha  

A
F

E
T

IV
O

 

1_Quanto você gosta da “Marca X”? 0,570 

0,764 53,6% 

0,775 

2_Sendo usuário, como você se sente 
quando alguém diz algo bom sobre a 

"MARCA X" 
0,638 

3_Quanto você sente que a imagem da 
“Marca X” é parecida com a sua 

imagem pessoal? 
0,645 

4_Quanto você se identifica com outras 
pessoas que usam a “Marca X”? 

0,608 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

1_Qual o seu nível de conhecimento 
sobre as características que diferenciam 

a "Marca X" das demais marcas de 
smartphone? 

0,653 

0,763 

2_Qual o seu nível de conhecimento 
sobre os VALORES institucionais (ex: 

inovação, sustentabilidade, 
responsabilidade social etc.) da “Marca 

X”? 

0,589 

3_Qual o seu nível de conhecimento 
sobre a TRADIÇÃO da “Marca X”? 

0,428 

A
V

A
L

IA
T

IV
O

 

1_Ser admirado pelo seu grupo social 
por ser um usuário da “Marca X”, é: 

0,244 

0,762 

2_Comparado com outras marcas, 
pessoas do seu grupo social veem a 

“Marca X” como: 
0,673 

3_Em geral, as pessoas veem a “Marca 
X” como: 

0,645 

4_A percepção do seu grupo social 
sobre a “Marca X” é: 

0,612 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

A
L

 1_Com qual nível de frequência você 
costuma ir a eventos em que a “Marca 

X’ está envolvida”? 
0,558 

0,761 
2_Com qual nível de frequência você 

participa de grupos virtuais associados 
com à “Marca X”? 

0,584 

3_Com qual nível de frequência você 
costuma buscar informações sobre a 

“Marca X”? 
0,221 
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4_Com qual frequência você costuma 
estar envolvido em atividades com 

usuários da “Marca X”? 
0,377 

Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 

A Tabela 13 resume a validade da dimensão o Alpha (0,807) e o KMO (0,813) 

e a variância explicada indicam a consistência interna da dimensão com 61,5% de 

capacidade para explicação. 

 

Tabela 13 - Consistência interna da dimensão Identificação com a marca. 

Dimensão KMO 
Variância 
Explicada 

Alpha de 
Cronbach 

Identificação 
com a marca 

0,813 61,50% 0,807 

   Fonte: Tratamento dos dados. 

  

A Preferência pela marca, quinta dimensão analisada, está relacionada com a 

predisposição de compra e uso, e preferência sobre outras marcas da categoria 

(FRANCISCO-MAFEZZOLLI, 2010). A Tabela 14 mostra que os elementos 

apresentaram indicadores favoráveis, com carregamentos altos que variaram de 

0,753 a 0,839, KMO (0,757) e Alpha (0,783) apontando a consistência interna da 

escala. O índice da variância explicada, mostra que o modelo explica 60,9% a 

Preferência pela marca. 

 
Tabela 14 - AFE e consistência interna da dimensão preferência pela marca. 

  Indicadores Carregamento KMO 
Variância 
Explicada 

Alpha  

P
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

 

1_Quando compro Smartphone, a 
marca “Marca X” é minha primeira 

escolha. 
0,779 

0,757 60,9% 0,783 

2_Eu gosto da “Marca X” mais do que 
das outras marcas de smartphone: 

0,839 

3_A “Marca X” é minha marca preferida 
sobre qualquer outra marca: 

0,753 

4_Eu me sinto predisposto a comprar a 
“Marca X” em relação às outras marcas: 

0,747 

Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

Como indica a análise anterior, a Preferência pela marca está fortemente 

relacionada com o custo de troca da marca, que trata da dificuldade de troca de uma 

marca de smartphone por outra, considerando a experiência prévia, percepção de 

qualidade, e confiança. A análise dos dados da Tabela 15 indica que esta dimensão 
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apresentou os carregamentos altos de todas as dimensões analisadas (variando de 

0,927 a 0,956) a melhor consistência interna dos indicadores com Alpha de 0,938, 

variância explicada de 88,9%, e adequação da amostra com índice KMO de 0,753. 

Os dados podem indicar que os consumidores de smartphone conhecem a 

qualidade e confiam na marca que utilizam e podem avaliar bem quando o assunto se 

refere à pretensão a troca da marca atual por uma concorrente. 

 

Tabela 15 - AFE e consistência interna da dimensão custo de troca da marca. 

  Indicadores Carregamento KMO 
Variância 
Explicad

a 
Alpha  

C
U

S
T

O
 D

E
 T

R
O

C
A

 

 1_De acordo com sua confiança na 
“Marca X”, trocar esta marca por outra é: 

0,927 

0,753 88,9% 0,938 
2_Pensando na qualidade da “Marca X”, 

trocar esta marca por outra é: 
0,956 

3_Considerando sua experiência com a 
“Marca X”, trocar esta marca por outras é: 

0,947 

Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 
A última variável proposta no modelo é lealdade de marca, que considera a 

recompra e recomendação da marca. Os dados apresentaram resultados igualmente 

favoráveis, os altos carregamentos variando de 0,861 a 0,901 e Alpha de 0,838 

indicam a consistência nos indicadores, e o KMO de 0,722 comprova a adequação da 

amostra. 

 

As Tabelas 13,14 e 15 indicam que há uma relação forte de preferência e 

lealdade entre as marcas que os usuários pesquisados utilizam. Além da dificuldade 

em considerar a troca desta marca. 

 

 

 

Tabela 16 - AFE e consistência interna da dimensão lealdade de marca. 

  Indicadores Carregamento KMO 
Variância 
Explicada 

Alpha  

L
E

A
L

D
A

D
E

 

1_Eu costumo recomendar a marca 
“Marca X” para meus amigos. 

0,872 

0,72
2 

77,1% 0,838 2_Eu continuarei comprando a “Marca X” 
enquanto estiver satisfeito com os 

produtos. 
0,901 
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3_Eu compro a “Marca X” mesmo se o 
preço for um pouco maior do que outros 

competidores. 
0,861 

Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 

Após a verificação da consistência das variáveis, verificou-se que o modelo de 

mensuração do CBBE apresentou resultado favorável para medir o valor da marca. 

Para uma verificação mais aprofundada do constructo, propõe-se a realização da 

análise fatorial confirmatória (CFA – Confirmatory Factor Analysis) a fim de analisar 

as relações entre os conjuntos de indicadores e confirmar a validade do modelo (Ver 

item 4.3) 

 

4.3  ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA DO MODELO DE MENSURAÇAO 

DO CBBE. 

 
Para uma confirmação da consistência do modelo proposto e para conhecer a 

contribuição de cada variável sugerida, foi conduzida a análise fatorial confirmatória 

(CFA) entre as dimensões do estudo, contemplando os 235 casos válidos coletados 

na pesquisa.  

O modelo é avaliado com o qui-quadrado, representado pelo índice CMIN DF, 

pela raiz quadrada média do erro de aproximação (RMSEA), pelo o índice de ajuste 

normado (NFO), pelo RFI, pelo índice de ajuste incremental (IFI), pelo índice de 

Tucker Lewis (TLI) e pelo índice de ajuste comparativo (CFI). Os valores obtidos no 

ajuste do modelo são considerados adequados e aceitáveis: CMIN/DF= 1,657, 

RMSEA= 0,053, NFI= 0,869, RFI= 0,847, IFI=0,944, TLI= 0,933, CFI= 0,943. 

Neste modelo buscou-se contribuir com a verificação de quanto os construtos 

são representados pelas variáveis mensuradas, sendo assim podemos tirar as 

conclusões de maneira segura pois as medidas estão validadas (HAIR JR et al, 2009). 

  A CFA contribui também na avaliação da qualidade de juste do modelo de 

medida teórico para a estrutura correlacional observada (MARÔCO, 2010). Na Figura 

10, apresenta-se o modelo mensurado nesse estudo: 
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Figura 9 - CFA das dimensões do modelo de CBBE. 

Fonte: Tratamento de dados do estudo. 

 

Observa-se que os de ajustes da CFA do modelo de CBBE são considerados 

adequados e aceitáveis (MAROCO, 2010). Conforme ilustra o Quadro 3 de referência: 

Quadro 3 - Valores de referência para CFA. 

Estatístic
a 

Valores de Referência CFA 
Resultado

s 

RFI  Valores próximos de 1 é considerado muito bom 0,847 Bom 

IFI Valores próximos de 1 é considerado muito bom 0,944 Bom 



 
 

60 

<0,8 ajuste mau, (0,8;0,9) ajuste sofrível, (0,9;0,95) 
ajuste bom, >0,95 ajuste muito bom 

CFI  
<0,8 ajuste mau, (0,8;0,9) ajuste sofrível, (0,9;0,95) 
ajuste bom, >0,95 ajuste muito bom 

0,943 Bom 

TLI 
<0,8 ajuste mau, (0,8;0,9) ajuste sofrível, (0,9;0,95) 
ajuste bom, >0,95 ajuste muito bom 

0,933 Bom 

PCFI 
< 0,6 ajuste mau, (0,6;0,8) ajuste bom, > 0,8 ajuste 
muito bom 

0,806 Muito Bom 

RMSEA 
>0,10 ajustamento inaceitável, (0,05;0,10) 
ajustamento bom, <0,05 ajustamento muito bom, > 5 
ajustamento mau, [2,5] ajustamento sofrível 

0,053 Bom 

CMIN/DF 
>5 ajustamento mau, [2;5] ajustamento sofrivel, [1;2] 
ajustamento bom e ~1 ajustamento muito bom.  

1,657 Bom 

Fonte: Adaptado de Maroco (2010) 

 

O Quadro 4 apresenta os pesos da confiabilidade composta (COF), que 

consiste em um indicador de validade convergente para a CFA e variância média 

extraída (AVE) que verifica o poder de explicação dos indicadores sobre uma variável 

latente. O resultado satisfatório enquadra-se em valor igual ou superior a 0,50.  

Para confirmar a validade da escala, consideram-se valores de confiabilidade 

composta sejam superiores a 0,70, e poder de explicação de cada dimensão com 

valores superiores a 0,50 (HAIR et al.,2009). 

 

Quadro 4 - Confiabilidade composta e variância média extraída o modelo de CBBE. 

Indicadores Lembrança Imagem Identificação  Preferência Custo Lealdade 

LEM_3 0,73           

LEM_2 0,73           

LEM_1 0,66           

IMAG_10   0,65         

IMAG_4   0,65         

IMAG_4   0,49         

IMAG_3   0,44         

COG_3     0,27       

COG_2     0,12       

COG_1     0,22       

AFE_1     0,23       

AFE_1     0,34       

AFE_1     0,40       

AFE_1     0,68       

AVA_1     0,09       

AVA_1     0,79       

AVA_2     0,57       

AVA_1     0,63       
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COMP_1     0,07       

COMP_2     0,77       

COMP_5     0,72       

COMP_6     0,42       

PREF_2       0,85     

PREF_3       0,79     

PREF_4       0,78     

PREF_5       0,83     

CUS_1         0,83   

CUS_2         0,86   

CUS_4         0,87   

LEA_1           0,61 

LEA_2           0,74 

LEA_3           0,59 

Confiabilidade 
Composta 0,88 0,83 0,97 0,73 0,95 0,85 

Variância 
Média 

Extraída 
0,71 0,56 0,73 0,81 0,85 0,65 

Fonte: Tratamento de dados do estudo. 

 

Os índices para a CFA indicam que as dimensões apresentaram validade 

convergente, isto é, os indicadores do constructo convergem e compartilham uma 

elevada proporção de variância em comum (HAIR, et al, 2009). Sendo assim, os 

indicadores medidos e as dimensões propostas apresentando valores aceitáveis no 

poder de explicação de cada variável. 

4.4 APRESENTAÇÃO DESCRITIVA DOS RESPONDENTES POR MARCA 

ANALISADA 

Com o objetivo de melhor mensurar o CBBE de cada marca e descrever seu 

perfil, a amostra foi dividida em 7 grupos, de acordo com a marca que o entrevistado 

escolheu para responder ao questionário. A amostra obtida foi de 236 casos válidos, 

porém para a análise, serão desconsiderados os grupos da marca LG e Blackberry, 

pois contem menos de 10 respondentes, conforme ilustra a Tabela 16. 

 
Tabela 17 - Distribuição da amostra por marca de smartphone. 

Marca n % 

Nokia 82 34,7 

Samsung 24 10,2 

Sony 48 20,3 
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Motorola 29 12,3 

Apple 42 17,8 

LG 10 4,2 

Blackberry 1 0,4 

Base 236 100% 

Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 

Os dados da Tabela 18 mostram o perfil da amostra por marca de smartphone 

que utiliza. Como descrito anteriormente (item 4.1) a idade média dos respondentes 

se concentrou em 25 anos em todas as marcas, é possível perceber que os usuários 

de Samsung e Apple tem idade próxima a 30 anos. Em todas as marcas há desvio 

padrão sem grande variação, pode-se considerar a amostra homogênea neste 

aspecto. Com relação ao gênero, houve predominância de homens, porém sem 

influência do procedimento amostral (ver item 3.2.2 e 3.2.3). 

    
Tabela 18 – Perfil da amostra por marca de smartphone. 

Marca n 
Média de 

idade 
Desvio 
padrão 

Gênero 

Nokia 82 23,9 8,9 76 % Homens / 24% Mulheres 

Samsung 24 27,1 7,2 62 % Homens / 38% Mulheres 

Sony 48 26,2 8,9 86% Homens / 14% Mulheres 

Motorola 29 23,8 6,5 79 % Homens / 21 % Mulheres 

Apple 42 26,9 7,7 50 % Homens / 50 % Mulheres 

Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 
 

Quando o assunto é tempo de conhecimento da marca, a predominância para 

a faixa “4 anos ou mais” (80,7%). No entanto, o tempo de experiência e uso do 

aparelho da marca citada variou entre “seis meses a um ano” (28,8%) e “mais de um 

ano” (25,8%) indicando que embora os respondentes conheçam a marca a mais 

tempo, adquiriram ou tiveram a possibilidade de ter um smartphone da marca em um 

período muito menor. 

Os respondentes citaram os motivos variados pelos quais adquiriram o 

smartphone da marca citada, em geral, 71,7% indicou que o motivo principal era o 

sistema operacional, seguido da marca (70,8%) o preço (46,4%). 

Quando analisado os motivos da compra por marca, é possível perceber que 

os usuários de Nokia e Samsung adquiriram principalmente pelo sistema operacional, 
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(86,3% e 72,9% respetivamente), Sony, pela qualidade da câmera (81,0%), Motorola 

pelo preço (79,3%) e Apple pela marca (75%). 

 

Tabela 19 – Motivo mais citado para adquirir a marca. 

Marca Principal motivo para adquirir a marca %* 

Nokia Sistema Operacional 86,3% 

Samsung Sistema Operacional 72,9% 

Sony Qualidade da Câmera 81,0% 

Motorola Preço 79,3% 

Apple Marca 75,0% 

*Resposta múltipla, total superior a 100%. 

Fonte: Tratamento de dados do estudo. 

4.4.1 Análise da descritiva das dimensões do CBBE por marca de smartphone 

 
A análise descritiva das dimensões do CBBE nesta etapa propõe os valores 

detalhados para os indicadores em uma análise por marca de smartphone. 

As marcas foram avaliadas por clientes reais (usuários da marca) e cada tabela 

ilustra a diferença entre os usuários de cada marca de aparelho, considera-se que o 

sig <0,005 confirma a significância estatística entre a comparação das médias dentro 

a dimensão. A Tabela 20 ilustra a primeira dimensão que compõe o modelo: 

Lembrança de Marca. 

 

Tabela 20 – Resumo descritivo da Lembrança de marca por marca de smartphone. 

  Indicadores MARCA N Média 
Desvio 
Padrão 

F Sig 

L
E

M
B

R
A

N
Ç

A
 

1_Quando você pensa em 
smartphone, você pensa na 

“MARCA X”? 

Nokia 82 5,16 1,000 

7,649 0,000 

Apple 24 5,63 ,647 

Samsung 48 4,98 1,139 

Motorola 29 4,48 ,949 

Sony 42 5,05 1,268 

2_Algumas características da 
“Marca X” vêm rapidamente à minha 

mente. 

Nokia 82 5,38 ,811 

7,575 0,000 

Apple 24 5,46 ,779 

Samsung 48 4,94 1,060 

Motorola 29 4,62 1,399 

Sony 42 5,26 ,885 

3_Eu me sinto familiar à “Marca X”. 

Nokia 82 5,44 ,833 

4,417 0,000 Apple 24 5,29 ,859 

Samsung 48 5,06 ,909 
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Motorola 29 4,90 1,113 

Sony 42 5,26 ,989 

Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 

A Lembrança de Marca foi avaliada de forma positiva em todas as marcas, no 

entanto, é possível perceber uma avaliação mais baixa (entre 4,45 e 4,86) pelos 

usuários da marca Motorola, o que pode ser relacionado com a experiência com a 

marca ou baixa familiaridade e força das associações positivas com a marca na 

memória do consumidor. 

Quando analisado qual marca apresenta maior lembrança nos itens de 

referência a categoria de produto e “características da marca”, os usuários da marca 

Apple apresentaram maiores médias (5,63 e 5,54 respectivamente). Sobre os 

usuários que se sentem mais familiarizados com a marca, há um destaque para a 

marca Nokia (média=5,46 e dp=0,826). 

A Imagem de marca apresentou avaliações próximas da primeira dimensão, 

com médias que variaram de 4,54 a 5,71 e pouca variação (dp= 0,703 a 1,285) 

conforme ilustra a Tabela 21.  

A marca Apple foi a que apresentou avaliação mais positiva no item referente 

a associação do produto a marca (média=5,71, dp=0,550) e imagem perante aos 

concorrentes (média=5,29, dp=0,908) evidenciando que os seus usuários 

rapidamente se lembram da marca e o associam a categoria de produtos ao se 

deparar com outros concorrentes do segmento. 

 A Samsung apresentou uma avaliação menor no item relacionado a 

favorabilidade da imagem da marca, sendo classificada apenas como “positiva” 

(média-4,98, dp=0,758). 

 

 

Tabela 21 – Resumo descritivo da Imagem de Marca por marca de smartphone. 

  Indicadores MARCA N Média 
Desvio 
Padrão 

F Sig 

IM
A

G
E

M
 

1_ “Sucesso”é uma das palavras 
que define a imagem da “Marca X”: 

Nokia 82 4,96 1,024 

2,616 0,018 

Apple 24 4,88 ,537 

Samsung 48 4,88 ,981 

Motorola 29 5,00 0,964 

Sony 42 4,81 1,273 

Nokia 82 4,77 1,058 
3,584 0,002 

Apple 24 5,29 ,908 



 
 

65 

2_A “Marca X” tem uma imagem 
única e positiva, comparada com 

outras marcas concorrentes. 

Samsung 48 4,54 ,944 

Motorola 29 4,69 1,285 

Sony 42 4,86 1,026 

3_Quando o assunto é Smartphone, 
o produto da “Marca X” é: 

Nokia 82 5,26 ,734 

3,153 0,005 

Apple 24 5,71 ,550 

Samsung 48 5,27 ,736 

Motorola 29 5,45 0,572 

Sony 42 5,43 ,668 

4_A imagem que você tem da 
marca “Marca X” é: 

 
 

Nokia 82 5,33 ,721 

7,401 0,000 
Apple 24 5,63 ,576 

Samsung 48 4,98 ,758 

Motorola 29 5,24 0,872 

Sony 42 5,43 ,703 
Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 

A análise da Identificação com a marca foi realizada separadamente por 

dimensão, a primeira analisada está relacionada com o conhecimento de 

características da marca que diferenciem a empresa no mercado como, valores 

institucionais e tradição da marca. 

 

Tabela 22 – Resumo descritivo da Identificação por marca – Dimensão Cognitiva. 

  Indicadores MARCA N Média 
Desvio 
Padrão 

F Sig 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

1__Qual o seu nível de 
conhecimento sobre as 

características que diferenciam a 
"Marca X" das demais marcas de 

smartphone? 

Nokia 82 5,00 ,000 

6,262 0,000 

Apple 24 4,92 ,408 

Samsung 48 4,88 ,489 

Motorola 29 4,86 0,516 

Sony 42 4,95 ,309 

2__Qual o seu nível de 
conhecimento sobre os VALORES 

institucionais (ex: inovação, 
sustentabilidade, responsabilidade 

social etc.) da “Marca X”? 

Nokia 82 4,07 1,003 

2,246 0,040 

Apple 24 4,42 ,929 

Samsung 48 3,88 1,003 

Motorola 29 3,69 0,967 

Sony 42 4,10 1,008 

 
3__Qual o seu nível de 

conhecimento sobre a TRADIÇÃO da 
“Marca X”? 

  

Nokia 82 4,76 ,658 

6,055 0,000 

Apple 24 5,00 ,000 

Samsung 48 4,46 ,898 

Motorola 29 4,45 0,910 

Sony 42 4,86 ,521 

Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento de dados do estudo. 
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A dimensão Afetiva é relacionada com o gosto pela marca, uma vez que quanto 

mais se conhece sobre a marca consumida, maior é a chance de surgir à preferência 

por ela (FRANCISCO-MAFEZOLLI, 2010). 

A análise apresentou médias consideradas altas com médias de 4,69 a 5,85, o 

desvio padrão indica que não houve grande variação dos dados. As avaliações podem 

estar relacionadas com o tempo de conhecimento da marca, já que quanto mais se 

conhece uma marca maior a probabilidade de se criar empatia. 

O item que apresentou menores médias se refere a “imagem da marca ser 

parecida com a imagem pessoal” que variaram de 4,69 a 4,88 para todas as marcas 

exceto para a marca Nokia que apresentou média 5,02 indicando que os usuários se 

identificam mais com ela. 

Tabela 23 – Resumo descritivo da Identificação por marca – Dimensão Afetiva 

  Indicadores Marca N Média 
Desvio 
Padrão 

F Sig 

A
F

E
T

IV
O

 

1_Quanto você gosta da “Marca 
X”? 

Nokia 82 5,85 ,389 

9,048 0,000 

Apple 24 5,67 ,482 

Samsung 48 5,52 ,583 

Motorola 29 5,69 0,471 

Sony 42 5,67 ,570 

2_Sendo usuário, como você se 
sente quando alguém diz algo bom 

sobre a "MARCA X" 

Nokia 82 5,54 ,613 

7,810 0,000 

Apple 24 5,00 ,780 

Samsung 48 4,96 ,771 

Motorola 29 5,34 0,721 

Sony 42 5,33 ,721 

3_Quanto você sente que a 
imagem da “Marca X” é parecida 

com a sua imagem pessoal? 

Nokia 82 5,02 1,088 

3,533 0,002 

Apple 24 4,88 ,741 

Samsung 48 4,69 ,829 

Motorola 29 4,86 1,187 

Sony 42 4,86 1,049 

4_Quanto você se identifica com 
outras pessoas que usam a “Marca 

X”? 

Nokia 82 5,23 ,960 

3,050 0,007 

Apple 24 4,92 ,881 

Samsung 48 4,88 ,890 

Motorola 29 5,03 0,865 

Sony 42 5,02 ,975 

Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 A dimensão de avaliação apresentou índices inferiores às primeiras dimensões, 

conforme ilustra a Tabela 24. As médias variaram entre 3,94 e 4,59 para as marcas 

Nokia, Motorola, Samsung e Sony. A marca Apple se destacou apresentando médias 

mais positivas nos indicadores relacionados a imagem que as pessoas veem da 

marca (média=5,17, dp=0,637).  
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A Apple também apresentou avaliação mais positiva no item relacionado à 

“percepção do grupo social sobre a marca” (média=5,04, dp=0,624), indicando que 

para os usuários da marca é importante como as pessoas o percebem como sendo 

usuário. 

O indicador sobre a “admiração do grupo por ser usuário da marca” apresentou 

indicadores de avaliação positivos (médias=417 a 4,50), mas não apresentou 

significância estatística (sig=0,478).  

 

Tabela 24 – Resumo descritivo da Identificação por marca – Dimensão Avaliativa. 

  Indicadores Marca N Média 
Desvio 
Padrão 

F Sig 

A
V

A
L

IA
T

IV
O

 

1_Ser admirado pelo seu grupo 
social por ser um usuário da “Marca 

X”, é: 

Nokia 82 4,50 ,997 

0,924 0,478 

Apple 24 4,21 ,932 

Samsung 48 4,17 1,078 

Motorola 29 4,31 1,198 

Sony 42 4,48 1,110 

2_Comparado com outras marcas, 
pessoas do seu grupo social veem 

a “Marca X” como: 

Nokia 82 4,23 1,189 

3,688 0,002 

Apple 24 4,96 ,624 

Samsung 48 4,56 ,897 

Motorola 29 4,24 1,023 

Sony 42 4,60 1,014 

3_Em geral, as pessoas veem a 
“Marca X” como: 

Nokia 82 3,94 1,169 

6,356 0,000 

Apple 24 5,17 ,637 

Samsung 48 4,58 ,739 

Motorola 29 4,34 0,814 

Sony 42 4,52 1,110 

4_A percepção do seu grupo social 
sobre a “Marca X” é: 

Nokia 82 4,52 1,021 

2,280 0,037 

Apple 24 5,04 ,624 

Samsung 48 4,50 ,772 

Motorola 29 4,59 0,867 

Sony 42 4,67 ,874 
Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 
A quarta dimensão que compõe a Identificação com a marca é a 

Comportamental, relacionada ao envolvimento do usuário com atividades 

relacionadas à marca (FRANCISCO-MAFEZZOLLI, 2010). 

Os dados apontam uma avaliação negativa do indicador referente à frequência 

de eventos em que a marca está envolvida (médias= 1,60 a 1,85) dos usuários de 

todas as marcas, mostrando que raramente participam de algum evento da marca. 

Quando se trata “participação em grupos virtuais” as médias sobem (2,71 a 4,94) 
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sendo os usuários da Nokia os mais engajados, fato que se comprova na amostra 

obtida, comporta principalmente de usuários da marca. 

Na “busca por informações sobre a marca” os usuários avaliaram mais 

positivamente (médias=4,23 a 5,26) apontando o interesse dos usuários em conhecer 

melhor a marca que utiliza. 

 

Tabela 25 – Resumo descritivo da Identificação por marca – Dimensão Comportamental. 

  Indicadores Marca N Média 
Desvio 
Padrão 

F Sig 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

A
L

 

1_Com qual nível de frequência você 
costuma ir a eventos em que a 

“Marca X’ está envolvida”? 

Nokia 82 1,79 1,303 

1,053 0,392 

Apple 24 1,75 1,225 

Samsung 48 1,85 1,130 

Motorola 29 1,52 1,271 

Sony 42 1,60 ,939 

2_Com qual nível de frequência você 
participa de grupos virtuais 

associados com à “Marca X”? 

Nokia 82 4,94 1,355 

6,849 0,000 

Apple 24 2,71 1,546 

Samsung 48 3,10 1,848 

Motorola 29 4,24 2,047 

Sony 42 4,64 1,559 

3_Com qual nível de frequência você 
costuma buscar informações sobre a 

“Marca X”? 

Nokia 82 5,26 1,153 

1,276 0,269 

Apple 24 4,38 1,345 

Samsung 48 4,23 1,433 

Motorola 29 4,69 1,606 

Sony 42 5,12 1,253 

4_Com qual frequência você 
costuma estar envolvido em 

atividades com usuários da “Marca 
X”? 

Nokia 82 4,09 1,596 

3,454 0,003 

Apple 24 2,92 1,501 

Samsung 48 2,69 1,613 

Motorola 29 3,59 1,823 

Sony 42 3,79 1,920 

Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 
A Tabela 26 mostra dados da Preferência pela marca, onde as médias de 

avaliação apontam valores mais favoráveis aos usuários de Nokia e Apple em todos 

os indicadores (médias de 4,63 a 4,79). Nesse sentido, a Apple apresentou o melhor 

índice na preferência quando o usuário compara com outra marca (média=4,96, 

dp=0,690). 

 Em geral, as marcas foram bem avaliadas nesta dimensão apresentando 

médias de 4,23 a 4,79, o que pode indicar que os usuários de cada marca mantem 

uma relação favorável de preferência, e portando podendo impactar na lealdade da 

marca e aumento do custo de troca. 
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Tabela 26 – Resumo descritivo da Preferência pela marca. 

  Indicadores Marca N Média 
Desvio 
Padrão 

F Sig 

P
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

 

1_Quando compro Smartphone, a 
marca “Marca X” é minha primeira 

escolha. 

Nokia 82 4,65 ,837 

4,252 0,000 

Apple 24 4,67 1,007 

Samsung 48 4,56 1,165 

Motorola 29 4,45 1,055 

Sony 42 4,55 1,109 

2_Eu gosto da “Marca X” mais do 
que das outras marcas de 

smartphone: 

Nokia 82 4,70 ,827 

3,985 0,001 

Apple 24 4,75 ,737 

Samsung 48 4,31 1,355 

Motorola 29 4,52 0,911 

Sony 42 4,55 1,253 

3_A “Marca X” é minha marca 
preferida sobre qualquer outra 

marca: 

Nokia 82 4,79 ,926 

4,675 0,000 

Apple 24 4,88 ,797 

Samsung 48 4,23 1,433 

Motorola 29 4,52 1,326 

Sony 42 4,29 1,367 

4_Eu me sinto predisposto a 
comprar a “Marca X” em relação às 

outras marcas 

Nokia 82 4,63 ,910 

4,055 0,001 

Apple 24 4,79 ,932 

Samsung 48 4,58 1,164 

Motorola 29 4,24 1,244 

Sony 42 4,62 1,188 
Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 
É importante ressaltar que o Custo de troca da marca possui médias baixas, pois 

tem seus valores invertidos conforme o modelo proposto, ou seja, quando menor o 

valor, maior a dificuldade de mudança para outra marca. 

Em geral, a dimensão apresentou avalições médias próximas a 2 (1,88 a 3,06) 

destacando a marca Apple no item considera a experiência com a marca e 

probabilidade de troca, onde apresentou média de 1,88 e dp=1,26, apontando que os 

usuários não consideram a troca de marca após ter experimentado. Neste mesmo 

item, os usuários da Samsung avaliariam com média 3,06 e dp=1,7 comprovando uma 

maior facilidade em aceitar uma possível troca. 

  



 
 

70 

Tabela 27 – Resumo descritivo do Custo de Troca da marca. 

  Indicadores MARCA N Média 
Desvio 
Padrão 

F Sig 
C

U
S

T
O

 D
E

 T
R

O
C

A
 

1_De acordo com sua confiança na 
“Marca X”, trocar esta marca por 

outra é: 

Nokia 82 2,27 1,474 

5,772 0,000 
Apple 24 2,21 1,382 

Samsung 48 3,23 1,640 

Motorola 29 2,83 1,774 

Sony 42 2,57 1,640 

2_Pensando na qualidade da 
“Marca X”, trocar esta marca por 

outra é: 

Nokia 82 2,17 1,585 

3,331 0,004 
Apple 24 2,04 1,233 

Samsung 48 3,13 1,709 

Motorola 29 2,69 1,734 

Sony 42 2,55 1,811 

3_Considerando sua experiência 
com a “Marca X”, trocar esta marca 

por outras é: 

Nokia 82 2,17 1,506 

3,404 0,003 
Apple 24 1,88 1,262 

Samsung 48 3,06 1,731 

Motorola 29 2,76 1,704 

Sony 42 2,57 1,810 
Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 
 

Na análise realizada para comparar a Lealdade entre as marcas, verifica-se as 

avaliações positivas para todas as marcas.  A Motorola apresentou a média mais baixa 

no indicador que se refere a compra “mesmo se o preço for maior do que os 

competidores” (média, 3,83, dp=1,560), indicando que os usuários pesquisados não 

estão dispostos a pagar mais pela marca, porém, recebeu avaliação positiva no 

indicador sobre a recomendação da marca aos amigos (média=5,21, dp=1,082). 

A Samsung apresentou avaliação inferior as outras marcas no indicador sobre 

intenção de recompra, (média=4,67, dp=1,136), revelando que os usuários podem 

mudar de marca mesmo que atual esteja agradando. Conforme a teoria, a lealdade é 

impactada pela experiência de uso, e não pode existir sem a compra prévia (AAKER, 

1998). 

 A avaliação da Lealdade de Marca tem grande importância para as empresas 

pois representa um ativo estratégico, pode reduzir os custos de marketing, propicia 

alavancagem comercial, atrai novos consumidores, e ainda uma base satisfeita pode 

proporcionar uma imagem da marca positiva (AAKER, 1998; OLIVER, 1997). 
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Tabela 28 – Resumo descritivo da Lealdade à Marca. 

  Indicadores Marca N Média 
Desvio 
Padrão 

F Sig 

L
E

A
L

D
A

D
E

 

1_Eu costumo recomendar a marca 
“Marca X” para meus amigos. 

Nokia 82 5,26 1,040 

6,471 0,000 
Apple 24 4,96 1,083 

Samsung 48 4,67 1,136 

Motorola 29 5,21 1,082 

Sony 42 5,29 ,864 

2_Eu continuarei comprando a 
“Marca X” enquanto estiver 
satisfeito com os produtos. 

Nokia 82 5,44 1,007 

5,766 0,000 
Apple 24 5,25 ,897 

Samsung 48 4,92 1,127 

Motorola 29 5,38 1,015 

Sony 42 5,40 ,912 

3_Eu compro a “Marca X” mesmo 
se o preço for um pouco maior do 

que outros competidores. 

Nokia 82 4,66 1,390 

5,795 0,000 
Apple 24 5,21 ,932 

Samsung 48 4,15 1,368 

Motorola 29 3,83 1,560 

Sony 42 4,81 1,383 
Legenda: Escala bietápica de 6 pontos.  
Fonte: Tratamento dos dados do estudo. 

 
Contudo, pode-se considerar que as marcas foram bem avaliadas em todas as 

dimensões, havendo consistência entre a comparação das médias de cada dimensão. 

A seguir, serão apresentados os valores de mensuração do CBBE para casa marca 

de smartphone analisada. 

4.5 MENSURAÇÃO DO INDICE DE CBBE DAS MARCAS DE SMARTPHONE. 

O modelo de CBBE analisado neste estudo é composto por seis variáveis, sendo 

elas: lembrança da marca, imagem da marca, preferência pela marca, custo de troca 

da marca, identificação com marca, e lealdade. 

Para condução das análises foi realizado um cálculo de média de cada variável 

por marca, contemplando os dados médios descritos nas Tabelas 20 a 28. A Figura 

11 ilustra o comparativo por marca de cada variável analisada. 
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Figura 10 - Indicadores do CBBE por marca (valor médio). 
Fonte: Tratamento de dados do estudo. 

 

A inspeção visual indica que os valores maiores estão relacionados à marca 

Apple, principalmente no item Imagem de marca, revelando que são fortes as 

associações em relação à marca guardadas na mente do consumidor (KELLER E 

MACHADO, 2006). Na dimensão de Custo de Troca, a Apple também teve destaque 

apresentando as menores médias, que indicam menor probabilidade do usuário trocar 

de marca. 

Ao realizar a CFA (item 4.3) foram obtidos os índices de regressão, resultante 

da média dos carregamentos das regressões de cada indicador, que indicaram o peso 

de cada variável na composição do modelo e o R² por indicador e por variável do 

modelo, conforme descreve a Tabela 29. Assim, os valores de referência indicam o 

poder de explicação de cada item no modelo, bem como de cada variável.   

 

Tabela 29 - Peso e  R² dos indicadores de cada dimensão para a construção do CBBE 

Dimensão  Marca N Média 
Desvio 
Padrão 

Peso 
(CFA) 

R² da 
Dimensão 

L
E

M
B

R
A

N

Ç
A

 

Nokia 82 5,33 0,77 

 0,840 0,499 Apple 24 5,46 0,67 

Samsung 48 4,99 0,97 

5,33 5,46
4,99

4,67

5,19
5,00

5,56

4,91
5,04 5,05

4,58
4,39

4,20
4,36

4,55

5,32
5,24

4,54

4,88 4,94

2,07
1,96

2,86
2,70

2,48

5,12 5,14

4,58
4,80

5,17

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Nokia Apple Samsung Motorola Sony

LEMBRANÇA IMAGEM IDENTIFICAÇÃO PREFERÊNCIA CUSTO LEALDADE
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Motorola 29 4,67 0,96 

Sony 42 5,19 0,95 

IM
A

G
E

M
 

Nokia 82 5 0,67 

 0,746 0,313 

Apple 24 5,56 0,57 

Samsung 48 4,91 0,7 

Motorola 29 5,04 0,76 

Sony 42 5,05 0,72 

ID
E

N
T

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 

Nokia 82 4,58 0,5 

 0,616 0,526 

Apple 24 4,39 0,42 

Samsung 48 4,2 0,54 

Motorola 29 4,36 0,62 

Sony 42 4,55 0,54 

P
R

E
F

E
R

Ê
N

C
IA

 Nokia 82 5,32 0,97 

 0,900 0,656 

Apple 24 5,24 0,91 

Samsung 48 4,54 1,29 

Motorola 29 4,88 1,16 

Sony 42 4,94 1,39 

C
U

S
T

O
 D

E
 

T
R

O
C

A
 

Nokia 82 2,07 1,14 

 0,924 0,728 

Apple 24 1,96 1 

Samsung 48 2,86 1,22 

Motorola 29 2,7 1,64 

Sony 42 2,48 1,51 

L
E

A
L

D
A

D
E

 Nokia 82 5,12 0,98 

 0,803 0,418 

Apple 24 5,14 0,85 

Samsung 48 4,58 1,09 

Motorola 29 4,8 1,03 

Sony 42 5,17 0,93 

  Fonte: Tratamento de dados do estudo. 

 

Os valores de R² (de 31% a 72%) mostram o poder de explicação de cada item, 

apresentando valores adequados, seguindo o mesmo método de análise proposto por 

Francisco-Mafezolli (2010). O item de menor R² foi sobre dimensão imagem da marca, 

no entanto no item 4.2.2 este item apresentou boa consistência interna e alto poder 

de explicação da dimensão. Decidiu-se manter a variável, pois seu peso na 

composição do valor de CBBE é adequado. 

Os dados resultantes desta análise serviram para conduzir o cálculo do índice 

de CBBE de cada marca, conforme o modelo proposto adaptado de Francisco-

Mafezolli (2010): 
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Os índices calculados a partir dos dados do peso da CFA indicam valores 

divergentes, na Tabela 29, as dimensões de maior peso na composição da dimensão 

são “Preferência” e “Custo de Troca”, no entanto a Figura 12 apresenta os valores 

médios da contribuição do índice de cada dimensão, demonstrando que 

possivelmente as avaliações de cada indicador tem maior influência na composição 

do índice, uma vez que nesta análise a “Lembrança” e “Imagem” ficaram com as 

maiores avaliações. 

 

Figura 11 - Índice médio de cada dimensão do modelo CBBE. 
Fonte: Tratamento de dados do estudo. 

 

A Figura 14 representa os valores de referência para o CBBE por marca 

analisada, obtidos na amostra coletada. A Apple aparece como a marca de maior 

pontuação quanto à percepção de valor da marca com 71,6%, seguida da Nokia com 

uma pontuação semelhante 71,4%, Sony (68,7%), Motorola (68,1%) e por último a 

Samsung com 66,9%.   

Percebe-se claramente que o número de usuários pesquisados de cada marca 

não teve relação com os resultados, pois a Apple apresentou o índice mais alto foi a 

que teve a menor amostra (n=24). 

 

82,53 82,27

68,33
79,68

28,26

79,22

pi = Peso calculado na CFA para o indicador. 

Xi= Média do indicador para a empresa. 
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Figura 12 - Índice do CBBE por marca analisada. 

Fonte: Tratamento de dados do estudo 

 
A Figura 14 mostra a comparação da variação de cada construto analisado no 

CBBE nos itens (Lembrança, Imagem, Preferência, Custo de Troca, Identificação e 

Lealdade), a fim de verificar o índice de cada indicador na composição do CBBE. Na 

inspeção visual dos resultados, percebe-se que novamente se confirma que a marca 

Apple apresenta os maiores índices, principalmente nos itens Imagem (91,3%) e 

Lembrança de marca (89,2%), e o menor índice no item Custo de troca (19,2%) 

apontando a dificuldade dos usuários pesquisados em trocar por um concorrente. 

O principal objetivo de uma marca é criar bases para o Brand Equity através de 

efeitos diferenciados na resposta do comprador, aspectos cognitivos, como a 

lembrança de marca implicam em ignorar os custos de troca que ocorrem em duas 

etapas, a primeira envolve os custos antes da compra, durante a busca de 

informações e o segundo, após a compra.  O valor da marca para o comprador existe 

antes do momento da compra, mas é impulsionado pela economia de busca de 

informação e afirmado após a compra e consumo (TSAO; CHEN, 2005) 

Nesse aspecto pode-se considerar que uma marca que esteja presente na 

memória do consumidor, com fortes associações dificilmente será trocada pois o 

processo de busca de informações sobre outra marca é mais trabalhoso do que 

continuar consumindo uma marca já conhecida. 

71,66 71,40

68,78
68,19

66,90

Apple Nokia Sony Motorola Samsung

Base: 236
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Figura 13 - Comparativo das variáveis do CBBE por marca 
Fonte: Tratamento de dados do estudo. 

 
É possível identificar quais as variáveis que mais contribuem para a 

composição do índice CBBE. Na marca Nokia, a Preferência e a Lembrança de marca 

apresentaram índices de 86,5% de contribuição, indicando que a marca esta 

fortemente associada a categoria de produtos e sobretudo que os usuários tem maior 

propensão a escolha da marca frente aos concorrentes. 

A marca Apple apresentou dados diferentes, tendo como destaque a Imagem 

de marca (91,3%) que indica associações positivas ligadas a marca e da avaliação 

única perante os competidores. A imagem da marca está diretamente ligada a 

quantidade, natureza e processamento das informações sobre a marca, quanto mais 

profundamente o indivíduo pensar nas informações de um produto e relacioná-los ao 

conhecimento existente, maior será a força da imagem da marca (KELLER E 

MACHADO, 2006). 

A Samsung apresentou índices mais baixos se comparada às outras marcas, o 

seu índice mais considerável foi de Lembrança de marca (79,9), considerando as 

86,5

89,2

79,9

73,3

83,8

80,1

91,3

78,1

80,9

81,1

71,7

67,9

63,9

67,3

70,9

86,5

84,8

70,7

77,6

78,8

21,4

19,2

37,2

34,0

29,5

82,4

82,8

71,5

76,1

83,3

Nokia

Apple

Samsung

Motorola

Sony

Lealdade Custo de troca Preferência Identificação Imagem Lembrança
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avaliações menos positivas nos outros índices, pode-se considerar que este índice 

está relacionado com a exposição repetida, pois quanto mais um consumidor vê, ouve 

ou pensa em uma marca maior é a propensão em registra-la na memória (KELLER E 

MACHADO, 2006) 

A marca Motorola também apresentou índice favorável no item Imagem de 

marca (80,9%) indicando que a marca apresenta força nas suas associações de 

marca. 

A Sony apresentou um índice significativo de Lealdade (83,3%) comparado às 

marcas Nokia, Motorola e Samsung, assim, percebe-se que os usuários tem interesse 

em continuar comprando a marca e provavelmente recomendariam a seus amigos.  

 Além disto, a Figura 15 ilustra de forma comparativa entre as marcas a 

variação de cada construto analisado no CBBE.  Percebe-se em todas as variáveis 

propostas a tendência positiva à avaliação das marcas Apple e Nokia. Os índices que 

apresentam maior dispersão entre os valores entre as marcas são Lembrança e Custo 

de Troca. 

 
Figura 14 - Comparativo das variáveis do CBBE por marca. 

Fonte: Tratamento de dados do estudo. 

 
Em uma avaliação geral, percebe-se a propensão de avaliações mais positivas 

nas dimensões de Imagem e Lembrança em todas as marcas, estes índices podem 

estar associados a ações de propaganda, promoção, patrocínios, ou qualquer outra 

ação que estimule a visualização do nome, símbolo, ou qualquer outro elemento 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0
Lembrança

Imagem

Identificação

Preferência

Custo de troca

Lealdade
Nokia

Apple

Samsung

Motorola

Sony



 
 

78 

ligado à marca (KELLER E MACHADO, 2006) e não apenas ligado ao relacionamento 

que os usuários tem com a marca. 

A dimensão de identificação teve as avaliações mais baixas do modelo, (71,7% 

a 61,9%) em todas as marcas. Por ser um constructo relacionado com a avalição do 

usuário sobre como ele se identifica com a marca, ou como ele é visto por usar a 

marca, talvez haja um receio de se avaliar ou falta de consistências nas opiniões 

oferecidas na pesquisa. 

O item custo de troca teve grande variação nos índices das respostas (19,2% 

a 37,2%) indicando claramente os usuários de quais marcas tem maior ou menor 

dificuldade para trocas de marca. 

Contudo, pode-se concluir que todas as marcas tiveram avaliações positivas 

consideráveis sobre as dimensões, comprovando que os usuários de smartphone tem 

alguma relação com a marca não só pelos benefícios funcionais do aparelho. 

A seguir será apresentada a relação desta medida com a distribuição da fatia 

de mercado. 

4.6 CBBE DAS MARCAS DE SMARTPHONE E SUA RELAÇÃO COM O MARKET-

SHARE. 

Para satisfazer o objetivo principal deste trabalho, foi conduzida uma análise 

de regressão múltipla para verificar a relação do CBBE com o market-share de cada 

uma das marcas.  

Para encontrar valores favoráveis para a realização da regressão, 

primeiramente foi realizado dois ajustes, o cálculo de um valor médio dos indicadores 

para cada da dimensão do modelo e para adequar o valor de market-share aos 

mesmos parâmetros das escalas (bietápica, de 6 pontos), foi realizado uma regra de 

três, conforme a fórmula:   

 

100  𝑖 
 6    𝑥 
 

100 𝑥 = 6 *  𝑖 
 

𝑥 = 
𝑛

100
 

 

𝑥 =𝜌 
 

𝑖 = valor do índice do market-share em % 

𝑛 = Valor do índice multiplicado por 6. 

𝜌 = Valor obtido para o market-share. 

. 
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A Tabela 30 mostra que, em uma avaliação geral a correlação entre as 

dimensões do modelo e o market-share é muito baixa (R=0,276). O modelo de CBBE 

contribui em apenas 3% para a variância da distribuição da fatia de mercado que cada 

marca detém (R² ajustado=0,039). 

Ou seja, não se pode considerar que possuir uma avaliação positiva ou 

negativa de CBBE pode impactar na fatia de mercado que a marca vai conquistar.  

 
Tabela 30 - R, R², R² ajustado e significância das dimensões do CBBE e Market-Share. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 
Erro 

Padrão 
Sig 

1 ,276a 0,076 0,0393 0,6896 0,034 
a. Variáveis Independentes: (Constant), M_lealdade, M_cognitivo, 
M_avaliativo, M_custo, M_comportamental, M_afetivo, M_imagem, 
M_lembranca, M_preferencia  
b. Variavel dependente: Market-Share  
Fonte: Tratamento dos Dados.     

 
O coeficiente de regressão de cada dimensão que compõe o modelo de 

mensuração do CBBE, onde apresentou significância (sig<0,05) apenas para 

Lembrança de marca (0,174), indicando que apenas essa dimensão tem alguma 

relevância para a distribuição do market-share.  

Outras variáveis, como Identificação com a marca (Dimensões Afetivo e 

Avaliativo) apresentaram valores de coeficiente positivos, não entanto, muito baixos e 

não significantes (sig>0,05). 

 
Tabela 31 – Coeficientes de regressão entre as dimesões do CBBE e Market-Share. 

 B 
Std. 
Error 

  
Beta t Sig. 

(Constant) 1,974 0,665    2,967 0,003 

Lembrança de marca 0,174 0,076  0,230 2,274 0,024 

Imagem da marca -0,115 0,089  -0,123 -1,294 0,197 

Identificação com a marca (Cognitiva) -0,162 0,102  -0,119 -1,589 0,113 

Identificação com a marca (Afetivo) 0,004 0,099  0,003 0,037 0,971 

Identificação com a marca (Avaliativo) 0,036 0,069  0,039 0,514 0,608 

Identificação (Comportamental) -0,059 0,048  -0,102 -1,246 0,214 

Preferência pela marca -0,007 0,069  -0,013 -0,105 0,917 

Custo de troca da marca 0,019 0,047  0,038 0,413 0,680 

Lealdade de marca -0,121 0,075  -0,179 -1,617 0,107 

          Fonte: Tratamento de dados.      
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Os dados da regressão comprovaram que para esta amostra os indicadores de 

CBBE não tem relação significativa com a fatia de mercado das marcas de 

smartphone. 

Apesar de a única dimensão apresentar alguma influência ser a Lembrança de 

marca, ela representa suma importância para uma marca, uma vez que afeta a tomada 

de decisões do consumidor, pode influenciar a formação e a força de associações de 

marca que compõem a imagem de marca na mente do consumidor (KELLER E 

MACHADO, 2006). 

No entanto, esta avaliação não é necessariamente negativa, estudos já 

verificaram que outros indicadores como intenção de recompra e satisfação 

(ESPARTEL; SAMPAIO; PERIN, 2008) rentabilidade (URDAN, RIBEIRO, 2002) e 

exposição a propaganda (MELO E PORTO, 2011) não se relacionam diretamente e 

de maneira positiva com a fatia de mercado, isto é, sem afetar algum outro ativo 

relacionado ao lucro, por exemplo. 

Outra análise de regressão foi realizada para verificar a contribuição do índice 

CBBE na composição do índice de distribuição do market-share. Para esta análise foi 

utilizado o valor do índice CBBE (Figura 12) como variável independente (previsores 

e potenciais variáveis de explicação da variável dependente (HAIR, et al. pg 154, 

2009) e o valor do market-share como variável dependente (variável que está sendo 

explicada pelas independentes (HAIR et al, pg 154, 2009). Os resultados são 

ilustrados pela Tabela 32. 

 

Tabela 32 - R, R², R² ajustado e significância da CBBE e Market-share.  

Modelo R R² 
R ² 

ajustado 
Erro padrão da 

estimativa 
Sig. 

1 ,474a 0,2250 0,221 10,60 ,000b 

a. Variável Independente: (Constante), Índice do CBBE  

 

A regressão linear simples foi conduzida para determinar o efeito da variação 

do índice de CBBE na variação da distribuição do market-share. Ao analisar a Tabela 

33 verificou-se o valor para correlação entre as duas variáveis, sendo de R=0,474, 

considerada baixa. O índice ajustado da regressão foi de 0,221, indicando que a 

variação do índice de CBBE impacta em apenas 21% na variação da composição do 

market-share. O valor da significância foi de 0,000 informando que houve baixa 

influência do erro amostral, sendo o valor da regressão considerado significativo. 
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Tabela 33 – Coeficientes de regressão entre CBBE e Market-share. 

Modelo 

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

t Sig. 

B 
Erro 

Padrão 
Beta 

(Constante) 224,1909 26,033  8,612 0,000 

Índice do CBBE -2,99827 0,374 -0,474 
-

8,009 
0,000 

a. Variável Dependente: Índice do market-share    

 

Neste modelo, apesar de existir alguma contribuição do CBBE para o market-

share, o modelo da regressão indica que a mudança da variável CBBE para cada 

alteração da variável dependente (market-share) é negativa (-2,99). 

Contudo, percebe-se que marcas como a Nokia e Apple, que possuem índice 

de CBBE de 71,4% e 71,6% respectivamente possuem uma fatia menor de mercado 

do que a Samsung, que detém 36,9% do mercado, sendo líder, mas possui um índice 

inferior (66,9%). No entanto, é importante ressaltar que não foram verificados os 

motivos da relação inversamente proporcional para estas marcas, não sendo possível 

concluir que um CBBE mais alto resulta em uma fatia de mercado menor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi desenvolvido com o propósito de mensurar o CBBE das 

principais marcas de smartphone no Brasil e verificar se existe relação com a 

distribuição do market-share. No entanto, a amostra obtida para a marca LG, segunda 

líder de mercado, impossibilitou que esta fosse incluída na análise por não ser 

significativa com apenas 10 casos.  

A primeira etapa consistiu na concepção da base teórica para conhecer os 

principais conceitos sobre o tema, e também sobre os estudos de referência na área. 

Esta etapa foi útil para conhecer os modelos de mensuração propostos pelos 

principais autores e determinar o modelo de mensuração do CBBE que seria utilizado 

para a aplicação da pesquisa. 

 O primeiro objetivo do estudo propôs a caracterização da amostra de usuários 

de smartphone, e se deu principalmente por homens (77,8%) com idades entre 18 e 

31 anos (70,3%) residentes nas regiões Sul e Sudeste. Devido à falta de critérios para 

composição de quotas de pesquisa, não foi possível mensurar a opinião do público 

feminino. 

Os usuários pesquisados informaram o período de experiência de uso e 

conhecimento da marca, e foram considerados aptos para avaliar a marca, pois 

apresentam tempo de conhecimento da marca na faixa de “4 anos ou mais” (80,7%). 

O tempo de experiência com a marca, de seis meses a um ano (28,8%) é 

considerado baixo, porém as dimensões consideraram principalmente a avaliação da 

marca. É importante considerar que o fator “tempo de experiência com a marca” / pode 

ter influência considerável apenas na dimensão Custo de Troca, uma vez que o custo 

para trocar de fornecedor está diretamente ligado à experiência de uso. No entanto, 

as avaliações mantiveram as médias dos outros indicadores em todas as marcas, 

apresentando dificuldade maior e em menor grau de acordo com cada marca. 

A verificação da consistência da escala de mensuração foi realizada em duas 

etapas, a primeira através da AFE comprovou a consistência da explicação de cada 

dimensão para mensuração do valor de marca. A segunda etapa se deu através da 

CFA, realizada para validação do modelo e comprovar como as variáveis representam 

as dimensões, os resultados obtidos confirmaram a validade convergente do modelo 

mesmo na amostra de 236 casos. 
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Após a verificação da validade do modelo, foi realizada novamente uma 

descrição de frequências, desta vez, por marca de smartphone, a fim de segmentar 

as opiniões dos usuários e verificar o padrão de respostas para cada marca. Esta 

análise possibilitou a verificação das médias para cada dimensão e sua significância 

entre as médias da dimensão para posteriormente relaciona-las ao índice a ser 

calculado para o CBBE. As avaliações, em geral apresentaram médias acima de 4, 

comprovando que os usuários concordavam, ou que tinham conhecimento e gosto 

pela marca nos itens propostos em cada dimensão. 

É interessante destacar que as dimensões cognitiva e comportamental, que 

compõe a Identificação com a marca, apresentaram avaliações inferiores, mostrando 

que os usuários não participam ativamente de ações em que a marca está envolvida 

e também não tem grande conhecimento sobre os valores institucionais, sociais e/ ou 

tradição das marcas que utilizam. 

Posteriormente foi realizado o cálculo do índice de mensuração do CBBE para 

cada marca, a análise CFA forneceu pesos que indicariam quais dimensões teriam 

maior peso na mensuração do modelo, sendo: Lembrança, Custo de Troca e 

Preferência. Porém, após a concepção do índice as dimensões que aparecem com 

maior valor são: Lembrança e Imagem de Marca, sendo que esses indicadores 

tiverem destaque na maioria das análises. 

É importante destacar as marcas que tiveram avaliação mais positiva no índice 

CBBE, sendo a Apple (71,6%) e Nokia (71,4%) as que apresentam maior índice de 

valor de marca. 

Finalmente foi verificada a relação do índice CBBE com a distribuição do 

market-share, verificou-se que quando as médias das dimensões são relacionadas 

com o market-share não há relação positiva, ou seja, a variação dos indicadores não 

contribui de maneira significativa para a variação da distribuição da fatia de mercado 

de cada marca possui.  

A análise relacionando o índice total do CBBE com o índice do market-share 

comprovou que existe alguma relação entre esta variação, porém muito baixa, assim 

pode-se concluir que para a amostra pesquisa, o valor do CBBE não tem relação com 

o valor do market-share, ou seja, uma marca pode possuir um índice CBBE alto, mas 

não possuir uma grande fatia de mercado. É importante ressaltar que o índice CBBE 

não impacta negativamente na distribuição de mercado, pois os motivos desta relação 

não foram verificados.  
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A principal contribuição deste estudo se dá pela confirmação da validade do 

modelo de mensuração do CBBE em uma amostra relativamente pequena, e a 

obtenção de índices favoráveis para as principais marcas de smartphone atuantes no 

Brasil.  

Outra contribuição importante se dá pelo tema de pesquisa, estudos como os 

de Porto e Mello, (2001), Urdam e Ribeiro (2002), Aguiar e Coelho (2008) e Esparel, 

Sampaio e Perim (2008) já contribuíram para a avaliação de outras varáveis e sua 

relação com o market-share em diversos setores, mas não foram encontrados estudos 

que analisaram relação entre o CBBE e o maket-share. 

 

6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E CONTRIBUIÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

As limitações deste estudo estão ligadas principalmente a concepção e 

operacionalização do estudo. Considera-se como fator principal a escolha pelo caráter 

metodológico não-probabilístico que não permite a generalização dos resultados, 

sendo assim, os índices obtidos não refletem a opinião da população mas sim, da 

amostra coletada. 

Outro fator considerável na mensuração dos índices obtidos foi a falta de 

critérios na seleção da amostra, não havendo cotas para gênero, o que resultou em 

uma amostra com maior número de respondentes masculinos, por região/estado, e 

principalmente cotas proporcionais ao market share de cada uma das marcas, pois a 

marca LG ficou fora da análise por falta de representatividade no número de usuários.  

A escolha de seguir as escalas originais do instrumento de coleta de dados e 

associado a coleta de dados através da internet resultou em pouca aderência dos 

usuários em responder a pesquisa, e grande número de desistências.  

O estudo não pôde avaliar quais as implicações da relação entre o CBBE e o 

market-share ser inversamente proporcional, ou seja, porque marcas como a 

Samsung é líder de mercado e apresentou o menor índice de CBBE. 

Por isso, a fim de pesquisar mais profundamente estas relações considera-se 

importante estudar como cada marca trabalha ações para investir na construção do 

CBBE. Sugere-se também uma análise relacionando o CBBE e o preço dos 

smartphones, a fim de comparar se a força do CBBE impacta no preço dos produtos. 

Além de outras variáveis que podem ser estudadas para verificar sua influência na 
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distribuição do mercado, como: investimento em inovação, esforço de marketing, 

pioneirismo no mercado. 
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APÊNDICE A – ESCALAS PARA MENSURAÇÃO DO BRAND EQUITY – YOO & 

DONTHU (2001) 

ESCALAS PARA MENSURAÇÃO DO BRAND EQUITY - YOO & DONTHU (2001) 

  Escala de Likert 

LEALDADE DE MARCA 

Me considero leal a marca Discordo/Concordo (5) pontos 

A marca 'X' seria minha primeira escolha Discordo/Concordo (5) pontos 
Eu não compraria outras marcas se a marca 'X' estivesse 
disponivel na loja Discordo/Concordo (5) pontos 

QUALIDAE PERCEBIDA 

A qualidade da marca ''X'' é e'X'tremamente evelada Discordo/Concordo (5) pontos 

A probabilidade da marca 'X' ser funcional é muito alta Discordo/Concordo (5) pontos 

LEMBRANÇA/ASSOCIAÇÕES DE MARCA 

 Sou capaz de reconhecer 'X', entre outras marcas 
concorrentes.  Discordo/Concordo (5) pontos 

Estou ciente da marca 'X'. Discordo/Concordo (5) pontos 
Algumas características do 'X' vêm à minha mente 
rapidamente.  Discordo/Concordo (5) pontos 
Posso recuperar rapidamente o símbolo ou logotipo da 
marca 'X'. Discordo/Concordo (5) pontos 

 Tenho dificuldade em imaginar a marca 'X' na minha mente. Discordo/Concordo (5) pontos 

OBE 

OBE1. Não faz sentido comprar a marca 'X', em vez de 
qualquer outra marca, mesmo se eles são os mesmos.   Discordo/Concordo (5) pontos 
OBE2. Mesmo que outra marca tem as mesmas 
características da marca 'X', eu preferiria comprar a marca 
'X'.  Discordo/Concordo (5) pontos 
OBE3. Se houver outra marca tão boa como a marca 'X', eu 
prefiro comprar a marca 'X'. Discordo/Concordo (5) pontos 
OBE4. Se um outro tipo não é diferente da marca 'X', em 
qualquer forma, parece mais inteligente de comprar a marca 
'X'. Discordo/Concordo (5) pontos 

Fonte: Adaptado de Yoo & Donthu (2001) 
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APÊNDICE B – ESCALAS PARA MENSURAÇÃO DO BRAND EQUITY – 

FRANSCISCO-MAFEZZOLLI (2010) 

ESCALAS PARA MENSURAÇÃO DO BRAND EQUITY - MAFEZZOLLI (2010) 

LEMBRANÇA DE MARCA (TONG; HAWLEY, 2009 apud MAFEZZOLLI, 2010) 

1. Quando você pensa em carros, você pensa na Marca 'X'?  
Discordo/Concordo (6 
pontos) 

2. Algumas características da “Marca 'X'” vêm rapidamente à minha mente? 
Discordo/Concordo (6 
pontos) 

3. Eu me sinto familiar à Marca 'X' 
Discordo/Concordo (6 
pontos) 

IMAGEM DA MARCA 

1. “Sucesso” é uma das palavras que definem a filosofia da Marca 'X' 
(ATILGAN et al., 2009)  

Discordo/Concordo (6 
pontos) 

2. A Marca 'X' tem uma imagem única, comparada com outras marcas 
competidoras (TONG; HAWLEY, 2009)  

Discordo/Concordo (6 
pontos) 

3. Quando o assunto é carro, o produto da Marca 'X' é  Ruim/Bom 

4. A imagem que você tem da Marca 'X' é.*  Negativa/Positiva (6 pontos) 

IDENTIFICAÇÃO COM A MARCA 

Dimensão Cognitiva   

1. Qual o seu nível de conhecimento sobre as características que 
diferenciam a Marca 'X' das demais marcas de carros? 

Baixo/Alto (6 pontos) 

2. Qual o seu nível de conhecimento sobre os VALORES institucionais (e'X': 
inovação, sustentabilidade, responsabilidade social, etc.) da Marca 'X'?  

Baixo/Alto (6 pontos) 

3. Qual o seu nível de conhecimento sobre a TRADIÇÃO da Marca 'X'?  Baixo/Alto (6 pontos) 

Dimensão Afetiva   

1. Quanto você gosta da Marca 'X'?  Não Gosto/Gosto (6 pontos) 

2. Sendo usuário, como você se sente quando alguém diz algo bom sobre a 
Marca 'X'?  

Infeliz/Feliz (6 pontos) 

3. Quanto você sente que a imagem da Marca 'X' é parecida com a sua 
imagem pessoal?  

Nâo parece/Parece (6 
pontos) 

4. Como você se sente quando usa a Marca 'X'?  Infeliz/Feliz (6 pontos) 

5. Quanto você se identifica com outras pessoas que usam a Marca 'X'?  
Não me identifico/Me 
identifico (6 pontos) 

Dimensão Avaliativa   

1. Ser admirado pelo seu grupo social por ser um usuário da Marca 'X', é?  
Desvantajoso/Vantajoso (6 
pontos) 

2. Em geral, as pessoas veem a Marca 'X' como?  Inferior/Superior (6 pontos) 
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3. Comparado com outras marcas, pessoas do seu grupo social veem a 
Marca 'X' como?  

Inferior/Superior (6 pontos) 

4. A percepção do seu grupo social sobre a Marca 'X' é?  Negativa/Positiva (6 pontos) 

Dimensão Comportamental   

1. Com qual nível de frequência você costuma ir a eventos em que a Marca 
'X' está envolvida?  

Baixa/Alta (6 pontos) 

2. Com qual nível de frequência você participa de grupos virtuais 
associados com a Marca 'X'?   

Baixa/Alta (6 pontos) 

3. Com qual nível de frequência você costuma buscar informações sobre a 
Marca 'X'?  

Baixa/Alta (6 pontos) 

4. Com qual frequência você costuma estar envolvido em atividades com 
usuários da Marca 'X'?  

Baixa/Alta (6 pontos) 

PREFERENCIA 

1. Quando compro carros, a marca “Marca X” é minha primeira escolha 
Discordo/Concordo (6 
pontos) 

2.Eu gosto da “Marca X” mais do que das outras marcas de carro: 
Discordo/Concordo (6 
pontos) 

3.A “Marca X” é minha marca preferida sobre qualquer outra marca 
Discordo/Concordo (6 
pontos) 

4.Eu me sinto predisposto a comprar a “Marca X” em relação às outras 
marcas: 

Discordo/Concordo (6 
pontos) 

CUSTO DE TROCA Jones et al. (2007) 

1. De acordo com sua confiança na Marca 'X', trocar esta marca por outra 
é?  

Difícil/Facil (6 pontos) 

2. Pensando na qualidade da Marca 'X', trocar esta marca por outra é?  Difícil/Facil (6 pontos) 

3. Considerando sua experiência com a Marca 'X', trocar esta marca por 
outras é?  

Difícil/Facil (6 pontos) 

LEALDADE A MARCA 

1. Eu costumo recomendar a Marca 'X' para meus amigos.  
Discordo/Concordo (6 
pontos) 

2. Eu continuarei comprando a Marca 'X' enquanto estiver satisfeito com os 
produtos.  

Discordo/Concordo (6 
pontos) 

3. Eu compro a Marca 'X' mesmo se o preço for um pouco maior do que 
outros competidores 

Discordo/Concordo (6 
pontos) 
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 APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO  

 

QUESTIONÁRIO  
 
Caro respondente, 
Somos acadêmicos do curso de Marketing da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC-PR).  O questionário que segue é parte de um projeto de conclusão de curso, que tem 
como intuito avaliar a percepção de consumidores sobre marcas de aparelhos smartphones 
no Brasil. Sua participação é muito importante, e para que sua opinião seja validada, todas as 
etapas devem ser devidamente preenchidas.   
As informações aqui obtidas serão utilizadas apenas para fins acadêmicos.   
Agradecemos. 
 
F1 – Você possui smartphone?  (   ) Sim    (   ) Não (encerra)   
 [Categorização]   
 
C1 – Quantos aparelhos você tem em uso? 
 
( ) 1    ( ) 2  ( ) 3   ( ) 4    ( ) 5   ( ) Mais de 5 
 
C1 - Indique a(s) marca(s) de smartphone (s) que você possui: 
 
( ) Apple    ( ) Samsung   ( ) Positivo  ( ) Multilaser  ( ) CCE   ( ) Philco 
( ) Nokia    ( ) Alcatel        ( ) Elef Touché     ( ) LG   ( ) Palm  ( ) Motorola 
( ) Blackberry ( ) HTC Ultimate ( ) Sony  ( ) Outras 
 
C2.1 – Entre as marcas de aparelhos Smartphones que você possui, é preciso que você 
escolha uma única marca para responder a este questionário. 
Portanto, indique abaixo qual marca você se sente mais a vontade para avaliar. 
Considere que esta marca passará a se chamar "Marca X" 
 
( ) Apple    ( ) Samsung   ( ) Positivo  ( ) Multilaser  ( ) CCE   ( ) Philco 
( ) Nokia    ( ) Alcatel        ( ) Elef Touché     ( ) LG   ( ) Palm  ( ) Motorola 
( ) Blackberry ( ) HTC Ultimate ( ) Sony  ( ) Outras 
 
C2.2 – Há quanto tempo (meses/anos) você possui um aparelho a “Marca X”, 
aproximadamente?  
( ) Até 6 meses 
( ) Entre 6 meses e 1 ano 
( ) Mais de um ano 
( ) Mais de 2 anos 
( ) 3 anos ou mais 
 
C2.3 – Há quanto tempo (meses/anos) você conhece a “Marca X”, aproximadamente? 
( ) Até 6 meses 
( ) Entre 6 meses e 1 ano 
( ) Mais de um ano 
( ) Mais de 2 anos 
( ) Mais de 3 anos 
( ) 4 anos ou mais 
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C24 - Quanto tempo (meses/anos) de experiência pessoal (ex: tempo de uso) você tem a com 
a “Marca X”, aproximadamente? 
( ) Até 6 meses 
( ) Entre 6 meses e 1 ano 
( ) Mais de um ano 
( ) Mais de 2 anos 
( ) Mais de 3 anos 
( ) 4 anos ou mais 
 
 
C5 – Indique abaixo por quais motivos você adquiriu o aparelho da "MARCA X"?  
(   ) Marca 
(   ) Preço  
(   ) Sistema Operacional 
(   ) Design  
(   ) Qualidade dos aplicativos 
(   ) Qualidade da câmera 
(   ) Acessórios    
 
MODELO DE CBBE - LEMBRANÇA DE MARCA 
Selecione o item que melhor representa sua percepção para cada questão apresentada 
abaixo:    
P1.1 Quando você pensa em smartphone, você pensa na  “MARCA X”?  

DISCORDO CONCORDO NÃO SE 
APLICA Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

 
P1.2 - Algumas características da “Marca X” vêm rapidamente à minha mente.  

DISCORDO CONCORDO NÃO SE 
APLICA Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

 
 
P1.3 – Eu me sinto familiar à “Marca X 

DISCORDO CONCORDO NÃO SE 
APLICA Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

  
IMAGEM DE MARCA  
Selecione o item que melhor representa a sua percepção para cada questão apresentada 
abaixo:    
P2.1 “Sucesso “é uma das palavras que define a imagem da “Marca X”:  

DISCORDO CONCORDO NÃO SE 
APLICA Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

 
P2.2  A “Marca X” tem uma imagem única e positiva, comparada com outras marcas 
concorrentes.  

DISCORDO CONCORDO NÃO SE 
APLICA Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

 
P2.3 Quando o assunto é smartphone, o produto da “Marca X”é:  

RUIM BOM NÃO SE 
APLICA Extremamente 

Ruim 
Muito 
Ruim 

Ruim Bom Muito 
Bom 

Extremamente 
Bom 
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P2.5 A imagem que você tem da marca “Marca X” é:  

NEGATIVA POSITIVA NÃO SE 
APLICA Extremamente 

negativa 
Muito 
Negativa 

Negativa Positiva Muito 
positiva 

Extremamente 
positiva 

  
IDENTIFICAÇÃO COM MARCA 
Selecione o item que melhor representa sua percepção para cada questão apresentada 
abaixo:   
Cognitivo  
P3.1: Qual o seu nível de conhecimento sobre as características que diferenciam a Marca X 
das demais marcas de smartphone? 

BAIXO ALTO NÃO SE 
APLICA Desconheço 

totalmente 
Desconheço Conheço 

pouco 
Conheço 
pouco 

Desconheço Desconheço 
totalmente 

 
P3.3: Qual o seu nível de conhecimento sobre os VALORES institucionais (ex: inovação, 
sustentabilidade, responsabilidade social  etc.) da “Marca X”? 

BAIXO ALTO NÃO SE 
APLICA Desconheço 

totalmente 
Desconheço Conheço 

pouco 
Conheço 
pouco 

Desconheço Desconheço 
totalmente 

 
P3.4: Qual o seu nível de conhecimento sobre a TRADIÇÃO da “Marca X”?  

BAIXO ALTO NÃO SE 
APLICA Desconheço 

totalmente 
Desconheço Conheço 

pouco 
Conheço 
pouco 

Desconheço Desconheço 
totalmente 

 
Afetivo 
P4.1: Quanto você gosta da “Marca X”?   

NÃO GOSTO GOSTO NÃO SE 
APLICA Não gosto 

nada 
Não 
gosto 
muito 

Não 
gosto 

Gosto 
pouco 

Gosto 
moderadamente 

Gosto 
muito 

 
P4.2: Sendo usuário, como você se sente quanto alguém diz algo bom sobre a “Marca X”?  

INFELIZ FELIZ NÃO SE 
APLICA Muito 

infeliz 
Infeliz Um pouco 

infeliz 
Um pouco 
feliz 

Feliz Muito Feliz 

 
P4.3: Quanto você sente que a imagem da “Marca X” é parecida com a sua imagem pessoal?   

NÃO PARECE PARECE NÃO SE 
APLICA Não 

parece 
nada 

Não 
parece 
muito 

Não 
parece 

Parece 
pouco 

Parece 
moderadamente 

Parece 
muito 

 
P4.4: Quanto você se identifica com outras pessoas que usam a “Marca X”?  

NÃO ME IDENTIFICO ME IDENTIFICO NÃO SE 
APLICA Não me 

identifico 
nada 

Não me 
identifico 
muito 

Não me 
identifico 

Me 
identifico 
pouco 

Me identifico 
moderadamente 

Me 
identifico 
muito 

 
 
 
 
Avaliativo 
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P9.1: Ser admirado pelo seu grupo social por ser um usuário da “Marca X”, é:   

DESVANTAJOSO VANTAJOSO NÃO SE 
APLICA Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

 
P9.2: Comparado com outras marcas, pessoas do seu grupo social veem a “Marca X” como:   

INFERIOR SUPERIOR NÃO SE 
APLICA Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

 
P9.3: A percepção do seu grupo social sobre a “Marca X” é:   

NEGATIVO POSITIVO NÃO SE 
APLICA Totalmente 

negativo 
Muito 
negativo 

Negativo Positivo Muito 
positivo 

Totalmente 
positivo 

  
Comportamental 
P10.1: Com qual nível de frequência você costuma ir a eventos em que a “Marca X’ está 
envolvida?   

BAIXA ALTA NÃO SE 
APLICA Nunca Raramente As vezes Pouco Muito Sempre 

 
P10.2: Com qual nível de frequência você participa de grupos virtuais associados com à 
“Marca X”?   

BAIXA ALTA NÃO SE 
APLICA Nunca Raramente As vezes Pouco Muito Sempre 

 
P10.3: Com qual nível de frequência você costuma buscar informações sobre a “Marca X”?   

BAIXA ALTA NÃO SE 
APLICA Nunca Raramente As vezes Pouco Muito Sempre 

 
P10.4: Com qual frequência você costuma estar envolvido em atividades com usuários da 
“Marca X”?  

BAIXA ALTA NÃO SE 
APLICA Nunca Raramente As vezes Pouco Muito Sempre 

 
PREFERÊNCIA 
Indique o item que melhor representa  sua percepção sobre as questões que seguem.   
P11.1 – Quando compro smartphone, a “Marca X” é minha primeira escolha.  

DISCORDO CONCORDO NÃO SE 
APLICA Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

 
P11.2 - Eu gosto da “Marca X” mais do que das outras marcas de smartphone:  

DISCORDO CONCORDO NÃO SE 
APLICA Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

   
P11.3 - A “Marca X” é minha marca preferida sobre qualquer outra marca:  

DISCORDO CONCORDO NÃO SE 
APLICA Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

 
P11.4 - Eu me sinto predisposto a comprar a “Marca X” em relação às outras marcas:  

DISCORDO CONCORDO NÃO SE 
APLICA Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

  
 
 
CUSTO DE TROCA 
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 P11.1 – De acordo com sua confiança na “Marca X”, trocar esta marca por outra é:   

DIFICIL FACIL NÃO SE 
APLICA Extremamente Muito Pouco Pouco Muito Extremamente 

 
P11.2 – Pensando na qualidade da “Marca X”, trocar esta marca por outra é:   

DIFICIL FACIL NÃO SE 
APLICA Extremamente Muito Pouco Pouco Muito Extremamente 

 
P11.3 – Considerando sua experiência com a “Marca X”, trocar esta marca por outras é:   

DIFICIL FACIL NÃO SE 
APLICA Extremamente Muito Pouco Pouco Muito Extremamente 

 
LEALDADE 
Selecione o item que melhor representa a sua percepção  da "MARCA X" para cada questão 
apresentada abaixo: 
P12.1 – Eu me considero leal à “Marca X”.  

DISCORDO CONCORDO NÃO SE 
APLICA Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

 
P12.2 -Eu continuarei comprando a “Marca X” enquanto estiver satisfeito com os produtos.  

DISCORDO CONCORDO NÃO SE 
APLICA Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

 
P12.3 - Eu compro a “Marca X” mesmo se o preço for um pouco maior do que outros 
competidores.  

DISCORDO CONCORDO NÃO SE 
APLICA Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

 
 
C3 – Qual a sua idade? 
 
C4 – Indique o seu gênero: ( ) feminino    ( ) masculino   
 
C5 – Estado Civil: ( ) Solteiro  ( ) Casado  ( ) Viúvo  ( ) Separado  ( ) Divorciado   
( ) Vive em união 
 
C6 – Qual cidade você mora? 
 
C7- Na sua casa, qual a escolaridade do chefe da família? 
( ) Analfabeto/ Fundamental I incompleto 
( ) Fundamental I completo/ Fundamental II incompleto 
( )Fundamental II completo /Médio incompleto 
( ) Médio completo / Superior incompleto 
( ) Superior completo 
 
C8-Para encerrar, de acordo com o critério de classificação brasileiro de posse de número de 
itens que você tem na sua casa: 
( ) Banheiros 
( ) Empregados domésticos 
( ) Automóveis 
( ) Microcomputador 
( ) Lava louça 
( ) Geladeira 
( ) Freezer 
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( ) Lava Roupa 
( ) DVD 
( ) Microondas 
( ) Motocicleta 
( ) Secadora de Roupa 
 
Agradecemos sua participação na pesquisa. 
Para participar do sorteio do vale-compras da Livraria Saraiva, preencha abaixo seu nome e 
e-mail de contato. 
 

Nome: _______________ 
Email: ______________________________________ 
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