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RESUMO 

A estratégia de aliança entre marcas tem sido muito utilizada atualmente como 
forma de alcance, extensão, penetração ou extensão de mercado. Especificamente 
o que se chama de co-branding é compreendido como o endosso de um produto ou 
serviço com duas ou mais marcas. Entende-se que este tipo de estratégia é eficaz 
na ampliação da força das marcas, já que as marcas se unem por benefícios 
mútuos. O objetivo principal deste estudo é avaliar o papel da expectativa da 
qualidade percebida, sobre as avaliações de co-branding em empresas de serviços, 
sob a abordagem da teoria de ancoragem de marca. Adicionalmente, também se 
deseja verificar se a atratividade desse serviço, bem como a intenção de compra, 
contribuem para a sua expectativas. Esse estudo possui caráter experimental. Para 
esse estudo foi escolhido inicialmente uma marca, de casa noturna, com 
características de alta preferência na cidade de Curitiba, e duas marcas já 
conhecidas e respeitadas, como marcas de suporte para o alcance de mercado. 
Desta forma, a marca de preferência foi definida pela casa noturna Wood’s. Já as 
marcas de suporte, neste caso bebidas energéticas, foram Red Bull e TNT. Foram 
elaborados três cenários, distintos, em forma de anúncio publicitário a fim de 
analisar as diferentes situações de aliança de marca. A variável dependente 
analisada com relação ao anúncio foi a expectativa da qualidade percebida, 
escalada adaptada de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), mensurada por 5 
dimensões, com 22 itens. Já a variável de manipulação foi o co-branding. As 
hipóteses formuladas com base na teoria e em resultados de estudos anteriores 
foram testadas por meio de 3 experimentos que envolveram no total 406 
respondentes e que obteve-se a validação de 188 respondentes, sendo 62 para o 
cenário Wood’s e Red Bull, 70 para o cenário Wood’s e TNT e 56 para o contexto só 
Wood’s, durante o período de coleta de 09 a 16 de outubro de 2014. O questionário 
foi realizado via Qualtrics. Após a coleta, realizou-se o tratamento dos dados pelo 
programa estatístico SPSS aplicando o teste de confiabilidade, ANOVA, teste T e 
regressão com o objetivo da avaliação da hipótese. A escolha das âncoras forte e 
fraca do estudo foi comprovada de forma estatística. Porém, os resultados refutaram 
a hipótese principal sobre a relevância do co-branding no aumento da expectativa 
com a qualidade percebida. Em análises complementares foi evidenciada a 
importância de marca forte da âncora para explicar a variável dependente, porém, 
na análise geral, foi percebido que a marca principal do estudo Wood's é 
considerada forte o suficiente dentre os respondentes da pesquisa e que o 
acréscimo de uma marca em co-branding promocional não incrementaria a 
percepção de melhor qualidade do serviço. Por fim, são propostas oportunidades de 
novas pesquisas sobre o tema estudado. 

 

Palavras Chaves: Co-branding. Aliança de Marcas. Qualidade Percebida. Serviços. 
Serviço Esperado. Teoria da Ancoragem de Marca. Patrocinio. Marcas.  
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ABSTRACT 

The estratetgy of alliance between brands has been very used lately as a way of 
reach, extension and entry in new markets. Specificly what is called co-branding is 
undertood as an endorsement of a product or a service with two or more brands. Is it 
also undertood that this kind of strategy is effective in expansion of the brands’ 
power, since brands unite for multual benefits. The main objective of this study is to 
avaluate the role of expectation of perceived quality about co-branding avaluations in 
service companies, in the approach of the theory of anchorage brand. Adicionally, 
check if the attractiveness of this service as well as the buying intention contrubutes 
to its expectation. For this experimental study was chosen a night house brand with 
high preferences in the city of Curitiba and two already known and respected support 
brands of energetic drinks to obtain market reach. This way, the preference brand 
was defined by Wood’s night house. The support brands was Red Bull and TNT. It 
were elaborated three different scenarios in advertisement format to analyze the 
different situations of brand alliance. The dependent variable analyzed in relation to 
advertisement, was the expectation of perceived quality, with adapted score of 
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988), mesured by five dimensions, with twenty 
two items. The variable of manipulation was co-branding. The formulated hypothesis 
based on theory and former studys results were tested by three experiments which 
envolved a total of 406 respondents through Qualtrics electronic questionaire, that 
obtained the validaton of 188 respondents. From this, 62 were for Wood’s and Red 
Bull scenario, 70 for Wood’s and TNT scenario and 56 for Wood’s only, during the 
collection period form October 9th and 16th 2014. After collection, held data 
processing through SPSS statiscal program applying reliability tests, tests T, ANOVA 
and regression aiming hypotesis avaluation. The choice of strong and weak anchors 
the study was proven in a statistical way. However, the results refute the main 
hypothesis about the relevance of co-branding on increasing expectation with 
perceived quality. In further analyzes evidenced the importance of strong brand 
Anchor to explain the dependent variable, however, in the overall analysis, it was 
realized that the main brand of the study Wood's is considered strong enough among 
the survey respondents, and that the addition of a brand in co-branding sponsorship 
would increase the perception of no better quality of service. Finally, proposals are 
opportunities for further research on the topic studied. 

 

Keywords: Co-branding. Alliance of Brand. Perceived Quality. Services. Expected 
Servisse. Theory of Anchor Brand. Patronage. Brand.  
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1 INTRODUÇÃO 

O mercado de consumo revela a origem constante de novos produtos e/ou 

serviços para suprir necessidades de consumidores cada vez mais exigentes. 

Fatores de confiança e valores são preponderantes para que o público alvo faça a 

escolha por determinada marca e torne-a preferida, dentre as disponíveis no 

mercado (HELMIG; HUBER; LEEFLANG, 2007). 

Algumas marcas, diante a este novo cenário, se atentaram ao fato de que não era 

possível somente oferecer benefícios a seus bens produzidos e que diferenciais 

exclusivos deveriam ser agregados a sua marca. Essas características não são 

facilmente produzidas pela marca detentora do produto, sendo necessário agregar 

outras especialidades derivadas de uma origem distinta (LUPPE; ANGELO, 2010).  

Uma estratégia vem sendo utilizada com mais frequência nos últimos tempos 

pelas marcas que desejam agregar valor, aumentar o faturamento, conquistar mais 

clientes e fidelizar os atuais clientes, é conhecida como co-branding. Essa estratégia 

consiste na aliança de empresas que desenvolvem produtos ou serviços e tem como 

intuito unir os seus diferenciais e forças para oferecer um produto novo e exclusivo 

aos consumidores. Quanto maior for o grau de reconhecimento e confiança destas 

marcas pelo mercado, melhor será a avaliação da aliança pelos clientes 

(CORDEIRO; PONCHIO, 2013).  

Por meio dessa união é que os consumidores criam mecanismo de preferência 

baseados em ancoragens, que é a impressão ou uma imagem sobre um estímulo, 

direcionando a escolha dos indivíduos (HELMIG; HUBER; LEEFLANG, 2007). 

O fator moderador dos efeitos de ancoragem pode ser atrelado ao nível de 

conhecimento que o individuo apresenta, sendo que consumidores com muito 

conhecimento sobre determinado fator seriam menos influenciados por âncoras do 

que pessoas com pouco conhecimento. Nos últimos anos houve um crescimento 

nos estudos sobre o efeito da ancoragem, porém uma pequena quantidade ainda 

busca investigar esse efeito sobre a ênfase de marcas (CORDEIRO, 2013). 

Uma marca traz consigo as suas qualidades, valores e diferenciais em relação à 

concorrência. Os observadores dela são os consumidores e os stakeholders, cada 

qual em seu perfil de análise (SAMPAIO, 2002). 

As empresas que desenvolvem serviços, que dependem da influência de âncoras 

para agregar valor ao seu cliente final, ficam impossibilitadas de controlar e 
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padronizar a uniformidade da qualidade. Essa qualidade percebida é identificada 

quando a expectativa e a percepção do individuo é melhor do que a avaliada na 

obtenção do serviço (LOURO, 2000).  

Existem dois níveis que medem a expectativa do consumidor em relação a um 

serviço, o primeiro é o nível desejado, que deve reproduzir o serviço conforme a 

expectativa do cliente. O segundo é o nível adequado, onde se relaciona com o que 

o cliente acha aceitável, ou mínimo aceitável em um serviço (MATOS; VEIGA, 2000). 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo identificar quais são as expectativas dos 

consumidores em relação a eventos de música sertaneja, partindo da realidade de 

que as empresas de entretenimento buscam atrair uma maior quantidade de 

consumidores para os seus eventos. Foram elaborados três cenários diferentes, que 

utilizaram a estratégia de co-branding, do tipo patrocínio, com marcas de bebidas 

energéticas conhecidas do mercado e uma marca de serviço de casa noturna.  

A partir desse contexto, formula-se o seguinte problema de pesquisa: Qual a 

influência da estratégia de co-branding sobre a expectativa da qualidade percebida, 

no contexto de serviço, sob a ótica da teoria de ancoragem de marca? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Este estudo tem por objetivo analisar a influência da estratégia de co-branding 

sobre a qualidade percebida, no contexto de serviço, suportado pela teoria da 

ancoragem de marca.  

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Analisar a influência da presença ou ausência do co-branding, na 

expectativa da qualidade percebida do serviço de uma casa noturna. 

b) Verificar o efeito da ancoragem na existência do co-branding, na 

expectativa da qualidade percebida de uma casa noturna. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Como consequência do presente trabalho, serão determinados os processos que 

compõem, de forma geral, a expectativa de qualidade percebida sobre uma ação de 

co-branding do tipo patrocínio. Neste estudo, serão especificadas avaliações por 

meio de eventos de música sertaneja. Entretanto, alguns dos fatores descritos 

poderão ser válidos também para eventos de gêneros diversos. 

1.3.1 Justificativa Prática 

As alianças estratégicas são uma maneira de fortalecer a competitividade e 

oferecer mais valor aos clientes. Um exemplo desse tipo de aliança é a co-brading, 

que consiste na parceria entre duas ou mais marcas para desenvolver uma oferta 

diferenciada ao consumidor. 

O patrocínio, por sua vez, pode abrir margem para uma nova oportunidade de 

desenvolvimento de produto e exposição da marca. Da mesma forma pode ser um 

fator preponderante para a criação de uma oferta de valor.  

As marcas fazem o co-branding em atrações com intuito de vincular seu nome e 

imagem na mente dos consumidores (NUNES; LYNCH, 2004). Conjuntamente pode 

ser entendido como um apoio financeiro ou material, que possibilita a realização de 

um determinado evento, através da qual a marca do patrocinador é veiculada. Esta 

estratégia visa proporcionar a uma marca, representada por uma organização ou 

empresa, o aumento do reconhecimento de sua imagem e identidade, estimulando 

as suas vendas e trazendo mais lucro (CORDEIRO, 2013). 

Além da propaganda, das promoções e das relações públicas, o patrocínio surge 

como uma nova força entre as estratégias de marketing. Segundo levantamentos, o 

patrocínio é a ferramenta de marketing que mais ganha destaque e cresce na opção 

das empresas do mercado. Estima-se que o montante investido em patrocínio de 

eventos em 2001 representou 24,6 bilhões de dólares (HOYLE JR., 2002). 

Para contextualizar a estratégia de co-branding do tipo patrocínio no presente 

estudo, foi utilizado o segmento de música sertanejo e as casas noturnas desse 

gênero. Sendo que esse estilo musical se atualiza ano após ano, trazendo novos 

benefícios e agregando a diferenciação para atrair uma parcela de consumidores 

com bom poder aquisitivo (VENDRAMINI, 2011).  
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A cena nacional ganhou destaque após grandes gravadoras de a indústria 

audiovisual investir em duplas sertanejas. O sertanejo universitário se tornou popular 

e novos nomes da música surgiram. Por meio deste sucesso, novas baladas da 

música sertaneja foram lançadas, tornando o negócio ainda mais lucrativo. Dessa 

maneira tornam-se as casas noturnas sertanejas as mais concorridas do mercado, 

entre os empresários do ramo e os consumidores (VENDRAMINI, 2011). 

É com faturamento médio de 56 milhões de reais ao ano, por meio de 12 casas 

noturnas, localizadas em cinco estados, que se encontra o cenário do Grupo 

Wood’s, balada de música sertaneja que aproveitou a ascensão do gênero no país e 

se tornou conhecida em todo o Brasil (GUNTHER, 2013).  

O grupo procura cada vez mais diversificar as suas receitas, investindo em 

promoção de eventos, com festas fechadas e show de artistas famosos, que são 

patrocinados por outras grandes empresas. O grupo tem a expectativa de que o 

faturamento com patrocínios chegue aos 15% em 2014 (GUNTHER, 2013). 

O principal produto oferecido pela Wood’s é o estilo musical conhecido como 

sertanejo universitário, subgênero do sertanejo. Em breve, a casa noturna pretende 

levar o seu formato de negócios pelo Brasil, através do seu plano de expansão e 

com o projeto Caravana Wood’s. Esse evento itinerante percorre algumas cidades 

brasileiras e procura conhecer as características de cada região para a 

implementação de novas sedes (GUNTHER, 2013). 

A ampliação do negócio não se limita apenas a oferecer musica sertaneja, mas 

também em agregar novos gêneros como o samba-rock, gênero que já é oferecido 

na WS Brazil do grupo Wood’s (GUNTHER, 2013). 

Em vista disso, os festivais de música sertaneja contam com forte apelo popular, 

pois acompanham o sucesso das casas noturnas e das duplas sertanejas.  

O evento conhecido como Villa Mix é um destes famosos e disputados 

acontecimentos no gênero sertanejo, que teve sua primeira edição em Goiânia. São 

aproximadamente 50 mil pessoas que acompanham de perto os mais famosos 

cantores em shows com muita produção (TÚLIO, 2014). 

Frequentadores de casas noturnas, em sua maioria jovens entre 18 e 28 anos, 

tendem a ser o perfil dos consumidores de bebidas energéticas (AZEVEDO, 2012). 

Os energéticos se impulsionaram devido ao hábito de ser consumida juntamente 

com a Vodka. E algumas das principais marcas de bebidas energéticas, aproveitam 

esse contexto para posicionar sua comunicação, principalmente, para o público 
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noturno (WAGNER, 2011). Sendo que entre os anos 2006 e 2010, a evolução do 

setor de bebidas energéticas foi mais de 300% (MARCONDES, 2011). 

Desta maneira, o presente estudo avaliará um festival de música sertaneja, 

baseando-se em uma estratégia de co-branding do tipo patrocínio, para uma marca 

de casa noturna do segmento sertanejo, e aliada a marcas de bebidas energéticas.  

Os resultados poderão ser utilizados por empresas do ramo de entretenimento, 

para melhoria indireta de sua própria imagem, mediante uma exploração mais 

adequada das opções de patrocínio, com presença ou ausência em estratégias de 

co-branding. Isto porque se obterá maior conhecimento sobre o tipo de marcas 

associadas, bem como os patrocinadores potenciais, no contexto de âncoras. 

1.3.2 Justificativa Teórica 

Além das justificativas mercadológicas para esta pesquisa, observa-se, na revisão 

literária, a carência de estudos sobre como a estratégia de co-branding, pode 

agregar valor ao consumidor final a partir dos frutos da parceria entre empresas do 

ramo de entretenimento com outras empresas corporativas. 

Uma oportunidade para conferir a efetividade das estratégias de co-branding, é 

por meio de uma aliança com marca patrocínio, já que são mais comuns estudos 

com marcas constituintes (as duas marcas estão no mesmo nível e nenhuma delas 

domina esta relação). Porém, neste trabalho o serviço avaliado é resultado de uma 

co-branding com marca patrocinio – aliança que acontece por meio da vinculação 

das marcas a pessoas e eventos, competições e shows musicais, proporcionando a 

marca mais exposição e transferência de valores que seriam muito difíceis de 

conquistar individualmente (NUNES, LYNCH, 2004).  

Desta forma, essa pesquisa cobre uma lacuna nos estudos de comportamento do 

consumidor e efeito da ancoragem de marcas associados às alianças de marcas, 

também ampara pesquisas nas esfera de expectativa do consumidor em relação a 

um serviço com e sem a presença de co-branding.  

Portanto a importancia deste estudo para a comunidade acadêmica baseia-se na 

compreensão mais abrangente de dimensões como qualidade percebida da marca, 

serviço esperado, imagem de marca e associações de marca. A partir dessas 

evidências e observações, o tema discutido também se pondera relevante por sua 

utilidade para as empresas, bem como para estudantes da área de Marketing. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

Neste capítulo, são apresentados os principais conceitos adotados na pesquisa, a 

relação entre eles e a formulação das proposições testadas. 

2.1 TEORIA DE ANCORAGEM 

A ancoragem refere-se a um julgamento, influenciada sobre um estímulo, com 

base em uma avaliação inicial de outro estímulo, sendo finalizada com o ajuste 

natural após a avaliação inicial. Pesquisas anteriores indicam que a ancoragem 

parece ser um fenômeno geral entre os consumidores, na qual é fundamentada a 

uma grande variedade de estratégias realizadas pelas marcas (ESCH et al., 2009). 

A ancoragem, portanto, ocorre no momento em que um indivíduo, ao realizar uma 

compra, se utiliza de um valor de referência para tomar uma decisão final.  

Este comportamento é vinculado por limitações de características específicas do 

cérebro humano (LUPPE; ANGELO, 2010; CORDEIRO; PONCHIO, 2013).  

Para Nunes e Boatwright (2004) os efeitos da ancoragem são poderosos e 

ocorrem quando os valores de referência não passam a devida informação. Esses 

efeitos parecem não depender das motivações ou opiniões dos indivíduos. Além 

disso, não são prejudicados por algum conhecimento que eles possuem, para 

analisar ou corrigir o efeito.  

Os autores afirmam ainda, que os indivíduos realizam primeiramente um 

julgamento comparativo entre a situação âncora e a estimativa-alvo. Essa 

representação temporária da âncora é construída rapidamente na memória do 

consumidor. Este processo ocorre para influenciar as estimativas subsequentes, 

pois os indivíduos necessitam de dados para a confirmação, se atendo a 

informações semelhantes à âncora (NUNES; BOATWRIGHT, 2004). 

As âncoras afetam os julgamentos, aumentando a disponibilidade e construção de 

elementos, além de reduzir a disponibilidade dos recursos do alvo que diferem da 

âncora (CHAPMAN; JOHNSON, 1999). 

Magalhães (2013) cita uma pesquisa realizada com a abordagem de ancoragem 

no cenário automobilístico:  

 
“No seu estudo, Mussweiler e Strack (2005) pediram aos participantes para 
compararem o preço médio de um carro alemão com uma âncora alta ou 
baixa (40.000€ vs. 20.000€), sendo que após esta comparação, foi avaliada 
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a acessibilidade do conhecimento sobre o alvo com uma tarefa de decisão 
lexical (ex. sobre marcas de carros alemãs). Os resultados mostraram que 
os sujeitos foram mais rápidos em reconhecer palavras associadas a carros 
caros (ex. Mercedes, BMW) após a comparação com a âncora alta do que 
após a comparação com a âncora baixa e reconheceram mais depressa, 
palavras associadas a carros baratos (ex. Volkswagen) após a comparação 
com a âncora baixa, mostrando que o julgamento comparativo aumentou 
acessibilidade do conhecimento sobre o alvo consistente com a âncora 
(MAGALHAES, 2013, p.14).” 

 

Os efeitos da ancoragem são representativos nos estudos de julgamentos e 

tomadas de decisões. Entrentato, os estudos da área da ancoragem ainda são 

recentes na literatura brasileira (LUPPE; ANGELO, 2010). 

Um exemplo claro é quando observamos a literatura estrangeira direcionada ao 

estudo da ancoragem aplicada ao mercado de consumo. Os trabalhos que 

desenvolvidos neste sentido estão destacados no Quadro 1.   

 

Quadro 1 – Literatura estrangeira relacionada à teoria da ancoragem 

AUTOR TEMA 

Biswas e Burton (1993) Efeito da propaganda de uma linha produtos. 

Yadav (1994) Avaliação de pacotes de produtos. 

Wansink, Kent e Hoch (1998) Decisão de quantidade de compra no ponto de venda. 

Donoho (2003) Teste sobre tática de venda. 

Kopalle e Mullikin (2003) 
Efeito dos preços externos de referência nas expectativas de 

preços de produtos. 

Nunes e Boatwright (2004) Disposição para pagar 

Thomas e Morwitz (2005) Preços quebrados 

Wertenbroch, Soman e 

Chattopadhyay (2007) 
Avaliação do real valor de diferentes moedas 

Manning e Sprott (2007) Promoções de produtos com preços múltiplos 

Esch, Schmitt, Redler e 

Langner (2009) 

Ancoragem na reputação das marcas em produtos co-branded de 

duas empresas 

Fonte: adaptado de LUPPE; ANGELO, 2010; CORDEIRO; PONCHIO, 2013 

 

Os autores Luppe e Angelo (2010) alegam que para mensurar os efeitos de 

ancoragem, no modelo experimental padrão, os participantes necessitam realizar 

duas tarefas consecutivas: um julgamento comparativo e um julgamento estimativo 

ou absoluto. Na primeira parte é perguntado aos participantes se um valor de 

quantidade indefinido (target value), que se deseja avaliar, é maior ou menor que um 
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valor inicial lógico (anchor value). Posteriormente é solicitado que estabeleçam uma 

estimativa total da quantidade total em questão. O resutado esperado do modelo de 

dois estágios é que a estimativa total é relevante à direção da âncora inicial. 

De acordo com Cordeiro (2013), os efeitos de ancoragem são robustos, e 

influenciam as decisões em diferentes áreas, como mostrado no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Julgamentos humanos em uma variedade de domínios 

AUTOR DOMINIO 

Tversky; Kahneman (1974) 

Jacowitz; Kahneman (1995) 

Chapman; Johnson (1999) 

Mussweiler; Strack (1999) 

Conhecimento Geral 

Tversky; Kahneman (1974) 

Plous (1989) 

Switzer; Sniezek (1991) 

Estimativas de Probabilidades 

Chapman; Bornstein (1996) 

Englich; Mussweiler (2001) 
Julgamento Geral 

Northcfcaft; Neale (1987) 

Mussweiler; Strack; Pfeifer (2000) 
Decisões de Preços 

Neale; Bazerman (1991) 

Ritov (1996) 

Galinsky; Mussweiler (2001) 

Negociação 

Fonte: adaptado de MUSSWEILER, 2002 

 

Em comparação ao Quadro 2, ainda é raro os conceitos sobre os processos que 

levam a ancoragem. Ou seja, se o conhecimento da âncora é gerado por 

conhecimento próprio ele é mais persistente, diferentemente se for informado por 

outro indivíduo (MUSSWEILER, 2002). 

2.1.1 A teoria de ancoragem de marcas 

Os autores Esch et al. (2009), mencionam que os consumidores formam 

regularmente imagens sobre as marcas e as comparam. E também afirmam que não 

haverá o efeito esperado de ancoragem, em simples impressões de imagens sobre 

as marcas, um fenômeno que eles referem como o efeito da ancoragem de marca. 

Quando o consumidor tiver referências positivas e familiaridade em relação à 

marca, ele estará mais propenso a adquirir algo da marca, mesmo que não conheça 
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o produto ou serviço. Esses atributos fazem com que o indivíduo minimize os riscos 

da compra (CAPUTO; MACEDO; NOGUEIRA, 2008; CORDEIRO; PONCHIO, 2013).  

Esch et al. (2009), analisaram como o efeito da ancoragem de marca pode ser 

investigado no cenário de co-branding. O estudo abrangeu as marcas de telefones 

celulares oferecidos pela aliança de marca Sony Ericsson. Os autores propuseram 

que neste caso, o co-branding é um estímulo constituido (Sony ou Ericsson), que 

pode servir como âncora e afetar a estrutura da imagem da identidade co-branded 

(Sony Ericsson) como um todo. Foi testado o efeito da ancoragem de marca em três 

estudos, identificando características da marca co-branded que levam a uma das 

marcas constituída, para se tornar a âncora. Esse estudo alcançou as hipóteses com 

base no modelo de ativação seletiva, reconstrução e ancoragem, do construto de 

Pohl, Eisenhauerand e Hardt (2003).  

A pesquisa foi projetada especificamente para explicar efeitos da ancoragem de 

marcas, e também foi utilizado o modelo brand equity baseado no cliente, conhecido 

como CBBE, proposto por Keller (CORDEIRO; PONCHIO, 2013). 

E segundo Keller (1993), duas dimensões separam o conhecimento de marca: 

lembrança de marca e imagem de marca. O reconhecimento e à recordação estão 

ligados à lembrança, fazendo com que o comprador reconheça ou lembre que 

determinada marca pertence a uma categoria de produto (AAKER, 1998). As 

associações vinculadas à marca se relacionam com a imagem da marca, visto que 

estas características são mantidas na memória do consumidor (KELLER, 1993; 

CAPUTO; MACEDO; NOGUEIRA, 2008; CORDEIRO; PONCHIO, 2013). Nesse 

sentido, esse estudo irá seguir o construto de Francisco-Maffezzolli (2010), no que 

tange a imagem de marca, como apoiador para medir a ancoragem de marca. 

Em um estudo desenvolvido por Smith, Windschitl, Bruchmann (2013), a relação 

entre o nível de conhecimento e o efeito da ancoragem em processos de julgamento 

foi abordada. Os autores mostraram evidências de que os efeitos de ancoragem são 

administrados pelo conhecimento do consumidor em situações diferentes.   

Atributos especialmente selecionados em co-branding, são utilizados para 

demonstrar e evidenciar a contribuição de cada uma das marcas parceiras. Por 

outro lado, as marcas com maior conhecimento de mercado e que os consumidores 

apresentam mais referências, podem conquistar melhor avaliação do seu produto 

mais do que a marca da parceiria (TAM, 2008; CORDEIRO, 2013; LIN, 2013). 
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Desse modo, quando há uma parceria de co-branding, a marca menos conhecida 

aguarda da marca com maior brand equity que ela espelhe seus atributos de 

qualidade e credibilidade sobre ela (LIN, 2013). Se a situação for favorável, o efeito 

de ancoragem estará cumprindo seu papel (ESCH et al., 2009). 

A ancoragem pode ser vista como uma facilitadora do acesso ao conhecimento. 

De modo a entender os recursos cognitivos envolvidos no processo de ancoragem, 

Mussweiler e Strack (1999, 2000) desenvolveram um modelo de acessibilidade 

seletiva. Em uma decisão de julgamento, segundo os autores, o efeito da 

ancoragem é intermediado pela informação acessível sobre a âncora, que pode ser 

um elemento de marca ou uma informação de preço, exercendo influencia sobre o 

objeto a ser avaliado (CORDEIRO, 2013).  

 Strack e Mussweiler (1997) esclarecem a respeito do meio de decisão na 

carência de informações a partir do meio de referência. A partir de experimentos 

sobre a relação de escolha de marca e a disposição de quanto pagar, comparando 

um valor de estímulo e relacionando-o com uma âncora, percebe-se que os 

consumidores avaliam o preço de um produto mediante o outro da mesma categoria. 

Deste modo o individuo compara a âncora e relaciona o valor do produto pretendido 

ao que já tenha conhecimento (MUSSWEILER; STRACK, 2000; CORDEIRO, 2013). 

Sendo assim, uma análise realizada pelo individuo será baseada pelas 

informações com as quais são mais acessíveis na memória. Se a característica 

âncora estiver mais forte em sua memória, essa informação é que servirá com 

padrão de julgamento (MUSSWEILER; STRACK, 2000).  

2.2 MARCA 

A marca como um termo abrangente é representada por vários significados, 

valores, percepções e diferenciação. É vinculada a um produto e ao mesmo tempo a 

um conjunto de fatores, tornando-a reconhecida por seus consumidores que dela 

aguardam a satisfação material ou imaterial (KAPFERER, 2004). 

Por meio de símbolos e nomes diferenciados é que uma marca ganha 

representatividade, destacando os bens e serviços oferecidos no mercado e 

identificando as promessas de benefícios. A marca é um elemento decisivo no 

momento da compra, visto que o consumidor identifica o produto ou serviço pelo seu 
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histórico de funcionalidades e entrega de valor (KOTLER, 1995; AAKER, 1998; 

CHERNATONY; DALL'OLMO RILEY, 1998; DIAS, 2003). 

Esta definição acrescenta riqueza ao conceito proposto por Tavares (1998), na 

qual alega que marca é “um nome, termo, signo, símbolo ou design, distinto ou 

combinado, com a função de identificar a promessa de benefícios, associada a bens 

ou serviços, que aumenta o valor de um produto além do propósito funcional, se 

tornando uma vantagem diferencial sustentável” (TAVARES, 1998; p.21).  

Essas definições não deixam de estarem certas, mas estão muito restritas, pois 

não transmitem qual é o objetivo de uma marca, principalmente no mercado atual, 

globalizado e competitivo como os dias de hoje. Para isso, Schutz e Barnes (2001) e 

Simões e Dib (2001), vão além das definições citados anteriormente. Segundo a 

visão desses autores a marca serve como uma referência, projetando e reforçando a 

imagem que o consumidor deseja para a sociedade. A marca, com essa definição, 

passa a ser construída não somente por aspectos visuais e de design, mas por um 

conjunto de atribuições e valores que criam uma serie de benefícios, na qual 

também é incorporado um conjunto de atributos fisicos, psicológicos e crenças. 

E corroborando o conceito de Schutz e Barnes (2001) e Simões e Dib (2001), 

Kapferer (2003) assegura que a marca, quando bem planejada e desenvolvida em 

termos de branding, repassa aos seus produtos a lembrança, contendo significado, 

associações e valor indispensáveis na diferenciação de mercado.  

Uma marca está atrelada a um produto. O produto por definição pode se dividir 

em várias classificações, a partir do momento em que for oferecido ao mercado, 

para satisfazer necessidades ou desejos. Sendo assim as categorizações de tipos 

de produtos são conhecidas como: bem físico, serviço, loja de varejo, uma pessoa, 

uma organização, um lugar ou uma ideia (KELLER; MACHADO, 2006). E ao criar 

uma marca é muito importante observar e analisar os atributos que englobam e 

identificam um produto ou serviço. O nome, logotipo, símbolo ou design de 

embalagem necessita encontrar um alinhamento de identificação, de modo que 

traduza mais facilmente a marca e o que está sendo proposto pelo produto. Um 

grande número de elementos estão disponíveis para a criação de uma marca e 

identificação de produtos (PINHO, 1996; KELLER; MACHADO, 2006). 

Segundo Dias (2003), Chernatony (2005) e Rothbarth, (2006), as alternativas de 

construção da marca devem considerar os conceitos apresentados no Quadro 3.   
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Quadro 3 – Alternativas de construção da marca (ou branding) 

Elementos Conceitos Exemplos 

Marca 

Nominal 
Quando a marca pode ser representada em palavras. 

Nescafé e 

Passatempo 

Marca de 

Família 

Uso da mesma marca nominal para toda uma linha de 

produtos. 

Nescau, como marca 

de uma linha de 

produtos derivados do 

chocolate 

Extensão de 

Marca 

Utilizar o nome de uma marca, existente, para criar um 

novo produto. 

Leite e Biscoito da 

Parmalat 

Marca de 

Fabricante 

Nome legal de uma empresa. Algumas empresas 

utilizam a marca de fabricante para designar seus 

produtos. 

Arisco 

Marca 

Própria 

A marca do produto é da própria marca do varejista ou 

distribuidor ou é criada uma nova marca de 

propriedade do varejista. 

Carrefour 

Marca 

Licenciada 

O uso de uma marca conhecida, por meio de um 

contrato de licenciamento, para designar um produto, 

como nomes de artistas ou personalidades. 

Xuxa, Michael Jordan, 

Mickey, Copa do 

Mundo 

Marca 

Registrada 
Marca que foi registrada legalmente. Nestlé 

Símbolo de 

Marca 

Parte de uma marca que não pode ser expressa em 

palavras. 

Os arcos dourados do 

McDonald s ou o a 

estrela da marca Audi. 

Fonte: adaptado de DIAS, 2003; CHERNATONY, 2005; ROTHBARTH, 2006. 

 

Como é possível observar no Quadro 3, uma análise ampla sobre a presença da 

marca e mercado é apresentada, destacando os diferentes momentos de mercado. 

Cada perspectiva é explicada por uma característica, realçando os pontos iniciais de 

construção de marca, como um simples logotipo de identificação, passando pela 

competitividade de mercado e chegando aos dias de hoje com a globalização, que 

une todos os pontos do passado para criar uma marca engajada com o 

relacionamento aproximado com cada consumidor (ROTHBARTH, 2006).  

O consumidor quando satisfeito irá optar pela mesma marca, sempre escolhendo 

produtos que ele reconhece ao invés da concorrência. Se o produto entregar de 

maneira positiva os benefícios aguardados pelo consumidor, este será 

provavelmente um líder em vendas (SEMENIK, BAMOSSY, 1997). 
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Profissionais da área de Marketing, Publicidade e Propaganda reconhecem que 

as marcas se sobrepõem sobre valor material das organizações, tornando-se tão 

importantes e valiosas quanto os produtos oferecidos e desenvolvidos. O valor de 

capital de uma organização é medido pela sua força de marca e pelo portfólio de 

empresas que fazem parte dela (KAPFERER, 2004).  

Algumas marcas são lideres por desenvolver inovações contínuas em suas 

categorias de produtos, aplicando de modo consecutivo pesquisas e 

desenvolvimento, gerando novos produtos ou melhorando expressivamente os que 

já estão no mercado. Por meio de vantagens competitivas não relacionadas 

diretamente a produtos, algumas marcas, como por exemplo, Coca-Cola, Calvin 

Klein, Chanel Nº 5, Marlboro e Skol encabeçam as lista das líderes em criar imagens 

relevantes e atraentes envolvendo seus produtos, atendendo as motivações e 

desejos dos seus consumidores (KELLER, MACHADO, 2006).   

Os diferenciais apresentados em um produto por meio do branding, criam valor 

adicional para a organização. Para as organizações que acreditam na gestão e na 

força de marca, os bens e ativos tangíveis como maquinário, fábricas e imóveis não 

são tão importantes como os intangíveis apresentados em um pacote de ações e 

diferenciações de marca. Sendo assim a marca é um bem valioso para as 

organizações que devem se atentar as mudanças repentinas que acontecem no 

mercado para fortalecer cada vez mais o seu brand (KELLER; MACHADO, 2006; 

MUNIZ; MARCHETTI, 2005).  

Para Keller e Machado (2006): 

 

 “Criar uma marca de sucesso requer misturar todos esses vários elementos 
de uma maneira exclusiva – o produto ou serviço tem de ser de alta 
qualidade e adequado às necessidades do consumidor: o nome de marca 
deve ser atraente e estar afinado com a percepções do consumidor relativas 
a produto, embalagem, promoção, preço, e todos os outros elementos 
devem, similarmente, passar nos testes de adequação, apelo e 
diferenciação.“ (KELLER; MACHADO, 2006, p. 5) 
 
 

Para uma decisão mais rápida, partindo do consumidor final, as marcas mais 

conhecidas são que obtém melhores resultados, estando na preferência de compra. 

Além disso, as marcas facilitam o processo de economia de informação do cliente ao 

realizar uma compra, pois entregou no passado um resultado satisfatório, fazendo 

com que a escolha seja mais fácil na recompra (KELLER; MACHADO, 2006). 
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Quando as empresas acreditam na marca e nela fazem os investimentos 

necessários, conseguem trabalhar com a percepção dos consumidores. Ao 

visualizarem uma marca e a reconhecer, os consumidores identificam que a 

organização está investindo e apoiando a marca (AAKER, 1996). 

Produtos se equiparam em seus objetivos de consumo, ficando claro que o 

envolvimento da empresa em ações da marca com o cliente se torna indispensável 

para desenvolver a ligação duradoura entre consumidor e produto (GOBÉ, 2002). E 

uma marca começa a representar algo para os seus consumidores quando a 

empresa tem personalidade e se compromete em criar um laço emocional por meio 

do consumo, tudo isso para a diferenciação (MUNIZ; MARCHETTI, 2005).  

Chernatony (2005) amplia as expectativas sobre evolução da relação entre 

mercado e marcas com um quadro comparativo desse cenário.  De acordo com o 

Quadro 4, anteriormente, quando o mercado não era competitivo, a marca era 

sinônimo de logotipo para reconhecimento. Já na era do mercado competitivo, a 

publicidade, a pesquisa e a imagem organizacional definem essa fase como a 

entrada de novos concorrentes e produtos semelhantes. Por fim, nos dia onde o 

mercado é globalizado, existem os receios dos momentos anteriores e agrega o 

relacionamento com stakeholders e uma cultura que gere valor (PAES, 2012). 

 

Quadro 4 – Evolução da relação entre mercado e marcas (ou branding) 

Mercado Objetivo Competência Marca 

Globalizado Brandy Equity Gerenciamento de relações (satisfação) Cultura 

Competitivo Market Share Marketing (transação) Imagem 

Não competitivo Vendas Produção e Distribuição Logotipo 

Fonte: adaptado de NUNES; HAIGH, 2003. 

 

Os consumidores atuais experimentam deste novo mercado de uma forma 

diferente. Eles estão no poder e tomam a direção que desejam. São influenciadores 

e estão conectados entre si, cada vez mais rápidos e de forma intensa. Redefiniu o 

conceito de qualidade de vida por meio da administração do seu tempo, redução do 

stress e o como enfrentar ás compras sem aborrecimento, alterando completamente 

os novos produtos e ideias de marketing. É necessário servir os consumidores em 

sua totalidade (GOBÉ, 2002). 
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2.3 CO-BRANDING 

Nos últimos anos o mercado vem apresentando novas marcas de produtos e 

serviços com maior intensidade. As organizações começaram a observar de perto 

esta mudança por meio de análises de marketing e comportamento de compra 

(CECCATO; RECH, 2010; PAES, 2012). E para se manterem ativas na mente do 

consumidor e estarem na liderança de vendas, as empresas decidem muitas vezes 

pela união com outras marcas (BURIOL; FERNÁNDEZ, 2011; FREITAS;  2014). 

Estas empresas analisam a necessidade de conquistar uma parcela maior de 

consumidores, com foco no faturamento, mas sem perder a direção e o enfoque da 

marca (CHANG, 2009; BARBIERI, 2013).  Sendo assim a extensão de marca foi 

uma das formas encontradas para desenvolver esta união (AAKER, 1998). Segundo 

o autor, quando uma marca tiver representatividade diante do mercado, ela pode 

facilmente se unir a outras empresas e marcar presença em mercados ainda não 

conhecidos. A marca poderá se tornar mais forte, tendo a possibilidade o aumento 

no faturamento.  

Para Roberts (2005), o consumidor da atualidade, além de ser muito exigente, 

necessita ser conquistado diariamente, não bastando que a marca seja somente 

grande para o mercado. Em virtude disto, muitas empresas estão estudando o 

comportamento do consumidor. Um exemplo da união entre marcas foi a parceria da 

H&M com o Karl Lagerfeld em 2004, aplicando o co-branding na companhia e 

unificando uma rede de varejistas a outra marca de luxo. Essa junção de marcas foi 

considerada uma inovação para a categoria de produtos, pois revolucionou os 

hábitos do consumidor (BARBIERI, 2013).  

Hoje observa-se um mercado com uma concorrência muito acirrada. Esta 

concorrência que deu início ao surgimento de novas tecnologias e aumentou o nível 

de exigência, por partes dos consumidores (CECCATO; RECH, 2010;            

BURIOL; FERNÁNDEZ, 2011, FANG; GAMMOH; VOSS, 2013; FREITAS, 2014). Por 

consequência, fica claro que é cada vez mais importante buscar novos caminhos 

para posicionar a marca e fortalecer a empresa. “Qualquer construção de marca 

precisa se tornar mais eficiente e eficaz, uma vez que as margens, hoje, 

simplesmente não toleram a mediocridade e a ineficiência” (AAKER, 2007, p. 171). 

E a intenção das organizações, ao investir em co-branding, é de reduzir os custos 

de marketing, de inovação e desenvolvimento. Todavia a transferência de forças 



 
 

16 

entre as marcas, a entrada em mercados não explorados e a criação de valor 

superior para os consumidores são alvos estratégicos que devem ser utilizados com 

a união das marcas (NUNES; LYNCH, 2004). 

A seguir serão detalhados, em tópicos, o tema do co-branding. Bem como, os 

conceitos e definições, os objetivos, as vantagens e desvantagens, as estratégias, 

os modelos, os tipos, e por fim será mostrados alguns exemplos dessa estratégia. 

2.3.1 Os conceito do co-branding 

A literatura atual ainda não apresenta uma definição clara sobre o conceito de 

aliança de marca, visto que existem diferentes tipos de aliança. Os autores 

Washburn e Plank (2002) identificaram algumas formas, como Joint Promotions, 

Dual Branding, Co-branding, Composite Branding, Affinity Partnering, 

Complementary Branding, Symbiotic Marketing, Co-Advertising, Cross Promotion, 

Component Branding e Ingredient Branding. Nesse cenário, o presente estudo irá 

seguir o modelo de aliança: co-branding. 

As alianças de marcas por meio de co-branding alteram a percepção dos 

consumidores sobre os fatores de qualidade e também de como será a compra ou a 

recompra (CORDEIRO, 2013). 

Para os autores Blackett e Boad (1999), co-branding é uma cooperação entre 

duas ou mais empresas, onde as marcas são reconhecidas pelos consumidores e 

apresentadas como se fosse uma só oferta. Já Paes (2012) elucida que a aliança do 

co-branding é a intenção de transferir as qualidades e vantagens de um produto ou 

marca para a empresa que fará parte da junção ou criar uma afinidade com marcas 

já existentes. Essa estratégia é benéfica para ambos, mesmo que as marcas sejam 

diferentes ou não apresentem igual participação no mercado. Ao definir o parceiro 

do co-branding, é importante alinhar os valores, produtos e imagem entre ambos.  

A definição para Galitskaya (2010) é mais abrangente. A autora esclarece que a 

união entre duas (ou mais) marcas está relacionada com uma ampla gama de ações 

de marketing. Os resultados desta junção podem ser notados fisicamente 

(embalagem) ou simbolicamente (publicidade), através de associações de nomes de 

marcas, logotipos ou outros aspectos exclusivos de uma marca. Segundo a autora o 

termo co-branding pode ser definido por diferentes formas, como co-marketing, 
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sendo a união de marcas, associações de curto a longo prazo, combinações de 

duas ou mais marcas individuais, com o objetivo de criar um produto único.  

Dessa forma é possível compreender que um co-branding engloba a união de 

duas ou mais marcas, com a intenção de desenvolver um produto, identificados por 

ambas, na qual nenhuma poderia entrar isoladamente, seja pelo alto investimento ou 

por características específicas do produto (LEUTHESSER; KOHLI; SURI, 2003; 

HELMING; HUBER; LEEFLANG, 2007; GEYLANI, INMAN; HOFSTEDE, 2008; 

CORDEIRO, 2013). 

De modo a maximizar os resultados de uma aliança co-branding, levando em 

consideração o envolvimento e atitudes dos consumidores, é preponderante 

envolver as três virtudes das marcas, de acordo com Paes (2012):  

1. Comunicar de forma clara e consistente a promessa de co-brand;  

2. Diferenciar o co-brand dos concorrentes; e  

3. Obter o apreço e lealdade de consumidores e stakeholders 

Como observado anteriormente, o co-branding quando bem aplicado, pode ser 

eficaz na exploração de um produto ou serviço, para que ele conquiste novos 

mercados por uma ou ambas as marcas (PAES 2012). O co-branding é um fator 

essencial de diferenciação aos competidores, estreitando relacionamento com os 

consumidores e público-alvo (FANG; GAMMOH; VOSS, 2013). A união entre marcas 

pode ser um instrumento efetivo de ativação de marca, pois as relações 

desenvolvidas entre elas são de alto nível e qualidade, isso porque as empresas já 

estabelecidas no mercado e com posicionamento definido não expõem suas marcas 

em alianças com produtos de baixa qualidade (CECCATO; RECH, 2010).  

A consequência dessa união é o desenvolvimento de produtos que ganharão a 

confiança e terão credibilidade no seu perfil de mercado (SIMONIN; RUTH, 1998). 

Desta maneira, a utilização do co-branding pelas empresas está sendo mais popular 

com o passar dos anos. A associação tem como fim preencher uma lacuna de 

benefício que uma marca deixe de oferecer, se utilizado da marca parceira, de modo 

a criar uma sinergia e alcançar benefícios (CORDEIRO; PONCHIO, 2013). 

2.3.2  Os objetivos do co-branding 

A união de duas marcas populares em um único produto aconteceu 

aproximadamente na década de 1990. A condição relevante para que a junção 
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acontece-se, era de que as marcas deveriam unir as suas forças e benefícios e ser 

um só produto ou serviço (WERNERFELT, 1988; FANG; GAMMOH; VOSS, 2013; 

FREITAS, 2014). Rao e Ruekert (1994, p.89) exemplificam que a inclusão de uma 

segunda marca em um produto pode “servir como um sinal de qualidade, pois a 

presença de uma única marca é incapaz de mostrar um sinal de qualidade.” 

O objetivo principal das ações de co-branding é oferecer mais vantagens ao 

cliente, visto que os benefícios das marcas são atrelados aos produtos. Para as 

empresas, os benefícios que surgem desta estratégia são a divisão dos 

investimentos em desenvolvimento, as ações de marketing, o compartilhamento da 

carteira de clientes e a ascensão das marcas com produtos diferenciados aos 

oferecidos ao mercado (PAES, 2012). 

Para Ribeiro (2013), a concretização e o sucesso de um co-branding depende de 

fatores entre a sinergia na identidade do produto e a comunicação de qualidade com 

o público-alvo. Além disso, a autora enfatiza que o sucesso da união das marcas 

necessita passar por três características das marcas: 

1. A comunicação clara e consistente da nova marca em conjunto; 

2. Diferenciação da co-brand relativamente aos seus concorrentes; 

3. Aumentar e estimular a lealdade dos consumidores relativamente aos 

produtos.  

A sinergia das marcas por meio do co-branding, conquistam benefícios como o 

aumento do número de potenciais clientes, o aumento da rentabilidade, o aumento 

da capacidade de resposta às capacidades dos consumidores, a melhora da posição 

competitiva no mercado, o aumento de novos produtos através da melhoria da 

imagem de marca, o aumento do valor na percepção do consumidor, a redução de 

custos e o aumento da qualidade percebida (RIBEIRO, 2013). 

Além disso, para Kapferer (2003), o co-branding maximiza os resultados de 

consumo e ainda reforça a imagem das marcas. Além de destacar que os parceiros 

trabalham em conjunto para que o trade marketing, focado nas ações de marketing e 

vendas, tenha sucesso em oferecer as necessidades reais do público-alvo.  

Com isso, segundo Galitskaya (2010), os benefícios das estratégias providas por 

co-branding, são apresentados em cincos pontos, como mostrado no Quadro 5. 

A estratégia em longo prazo de co-branding necessita ser clara para o 

consumidor final, visto que a intenção é a criação de valor adicional ao produto ou 

serviço e conquistar uma vantagem competitiva. Vantagens e benefícios de ambas 
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as empresas devem ser levados em conta ao desenvolver o produto. Caso contrário, 

as alianças de marcas terão pequena duração e não contarão com a confiança do 

consumidor (CHANG, 2009; GALITSKAYA, 2010).  

 

Quadro 5 – Os benefícios das estratégias de co-branding 

Os cinco benefícios da estratégia de co-branding 

Aumentar a cota de mercado 

Maximizar a utilização dos ativos de marca da empresa 

Entrar em novos mercados com facilidade, criando barreiras à entrada de concorrentes 

Partilha de competências pode ser uma meta possível, especialmente em um cenário B2B 

Proteger as marcas da ameaça dos concorrentes, agregando valor extra para o brand equity 

Fonte: adaptado de GALITSKAYA, 2010 
 

Nós últimos anos, entraram em destaque as ações de co-branding que 

acontecem entre marcas populares e marcas de luxo, com o objetivo de aumentar a 

competitividade entre as marcas mais famosas do ramo varejista e melhorar as 

atividades das empresas populares (DOROZALA; KOHLBRENNER, 2008). Contudo, 

é extremamente importante estudar e planejar com muitos detalhes a escolha do 

parceiro (CHANG, 2009), uma vez que o sucesso desta parceria depende 

diretamente de uma análise completa dos fatores envolvidos (BARBIERI, 2013).  

O uso do co-branding pelas organizações é regularmente utilizado, porém 

somente uma pequena parcela obtém o sucesso esperado. Existem diversas formas 

das marcas realizarem uma aliança, sendo assim é necessário estudar de modo 

completo os quatro tipos principais antes de efetuar a escolha para o melhor perfil de 

co-branding (NUNES; LYNCH, 2004). 

O co-branding é igualmente benéfico para mercados saturados. Para as marcas 

de luxo o benefício é relativo ao faturamento e aumento de receita, já as marcas 

populares tem o benefício do valor de imagem adquirida (BARBIERI, 2013). 

Ao unir suas forças, as marcas atingem mais facilmente seus objetivos. O duplo 

apelo criado pelas marcas cria um reconhecimento imediato e uma avaliação 

positiva pelos potenciais compradores. O co-branding aumenta a percepção de 

qualidade do produto ou serviço, elevando a avaliação positiva do produto e a maior 

participação do mercado (CHANG, 2009).  

A presença de uma segunda marca iguala a qualidade entre as empresas. O 

objetivo da relação de marcas é que elas também sejam niveladas em nível de 
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conhecimento, no caso de uma marca ser menos conhecida do que a parceira.  Por 

outro lado, as marcas que se unem para criar um produto ou serviço podem oferecer 

maior segurança sobre a qualidade oferecida no produto do que por conta própria. 

Os consumidores acabam confiando mais nas empresas que fazem co-branding, 

uma vez que entendem que elas estão dispostas a colocar sua reputação sobre 

julgamento (GALITSKAYA, 2010). 

As estratégias e tipos do co-branding se caracterizam pela criação de valor para o 

cliente, pelo tempo de duração da aliança e pelos riscos que podem apresentar para 

a marca. Riscos esses que são representados pela perda de investimento, a 

desvalorização da marca e o valor perdido por não ter investido em uma estratégia 

pontual (NUNES; LYNCH, 2004).  

2.3.3  As estratégias do co-branding 

O ponto preponderante de sucesso para  uma aliança co-branding é sem dúvida a 

escolha de um parceiro (FREITAS, 2014). As organizações buscam em seus 

parceiros os benefícios que preencherão as lacunas existentes. As associações 

devem ser complementares e não de forma reduntante (CECCATO; RECH, 2010; 

BURIOL; FERNÁNDEZ, 2011).  

Aaker (2007, p. 173) cita em relação às associações de marcas, que “a grande 

questão é criar uma oferta que seja maior do que aquela que qualquer uma das 

duas empresas poderia desenvolver sozinha”. 

A sinergia entre a marca original e a marca associada é importante para que o 

público-alvo perceba mais facilmente os valores e benefícios inclusos nesta aliança. 

O entendimento do consumidor a respeito do co-branding é diferenciado, 

primeiramente por ser uma novidade para o indivíduo e por conter poucas 

informações de base. Quando ocorre sinergia entre as marcas, o consumidor, 

mesmo com escassez de informações, utiliza as referências, valores e benefícios 

existentes das marcas individuais (PAES, 2012). 

Os consumidores acabam por desenvolver associações entre as marcas, fazendo 

comparações e avaliações sobre o produto ou serviço na carência de informações 

(CORDEIRO; PONCHIO, 2013).  

Uma marca com menos conhecimento por parte dos consumidores pode sofrer 

dificuldade no co-branding, visto que os clientes estão mais inclinados a utilizar as 
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informações de uma marca mais conhecida para realizar as suas escolhas e 

observações sobre o produto (BOUTEN; SNELDERS; HULTINK, 2011). Já a marca 

conhecida apresentará uma maior influência na intenção de compra e ainda 

estenderá seus valores para a marca parceira (CORDEIRO, 2013; LIN, 2013).  

Uma marca, de forma individual, apresenta associações exclusivas vinculadas 

diretamente das características do produto. Um design inovador ou um preço 

elevado podem ser os fatores de julgamento utilizados pelo consumidor para julgar 

um produto co-branded (CORDEIRO, 2013). 

Em um estudo realizado por Esch et al. (2009), os autores utilizaram a teoria da 

ancoragem de marca em estratégia de co-branding, comprovando que uma marca 

mais famosa serve como âncora e influi diretamente na imagem do produto da 

aliança co-branding. As informações relevantes ao consumidor fazem o papel de 

ancoragem para a tomada de decisões. 

Estudos importantes foram desenvolvidos sobre o tema co-branding, que podem 

ser verificados no resumo do Quadro 6, informando a descrição da categoria de 

produto avaliado e os principais resultados:    

 

Quadro 6 – Estudos recentes sobre o tema co-branding 

Estudo Aspecto avaliado Principais resultados 

(1) Washburn 

et al. (2000, 2004) 

 

(2) Geylani 

et al. (2008) 

Impacto do co-branding 

na imagem das marcas 

(1) As marcas que rotulam o produto, mesmo 

que tenham valores distintos de brand equity e 

que não façam parte da mesma categoria de 

produto (ou seja, tenham diferentes ajustes), se 

beneficiam do co-branding. 

(2) Co-branding pode não ser a saída ideal para 

melhorar o desempenho da marca, mas a 

percepção de produtos co-branded vai melhorar 

quando a aliança for com um parceiro de alta 

performance. 

(1) Leuthesser 

et al. (2003) 

 

(2) Helmig 

et al. (2007) 

Revisão da literatura 

(1) Proposição de um framework para 

estratégias de co-branding. 

(2) Proposição de um modelo teórico para 

produtos co-branded. Ambos sugerem avaliar 

se um co-branding é a melhor estratégia  a ser 

usada. 
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Estudo Aspecto avaliado Principais resultados 

Wright et al. (2007) 
Crescimento da rede de 

franchising McCafe 

(1) Proposição de um framework para 

estratégias de co-branding. 

(2) Proposição de um modelo teórico para 

produtos co-branded. Ambos sugerem avaliar 

se um co-branding é a melhor estratégia a ser 

usada. 

Esch et al. (2009) 
Ancoragem de marca em 

aliança de co-branding 

A avaliação do produto co-branded entre uma 

marca mais conhecida e outra menos conhecida 

é influenciada pela marca com alto nível de 

conhecimento, ao passo que o efeito da 

ancoragem não é verificado quando o co-

branding é entre duas  marcas fortes. 

Wanga et al. (2010) 

Co-branding em anúncios 

televisivos: efeito sobre a 

intenção de compra, 

associação da marca 

principal/periférica e  

atitude do consumidor 

A atitude em relação a um anúncio co-branded 

media o efeito da associação da marca sobre a 

intenção de compra da marca principal, 

enquanto a associação da marca tem um efeito 

direto sobre a intenção de compra da marca 

periférica. 

Baghi et al. (2013) 

Co-branding em 

campanhas de marketing 

de causa 

A ação conjunta de marcas com e sem fins 

lucrativos, em relação a ações isoladas, produz 

resultados mais elevados em termos de atitudes 

em relação ao produto e ao preço esperado. 

(1) Walchli 

(2007) 

(2) Sreejesh 

(2012) 

(3) Bouten et al. 

(2011) 

(4) Thompson et al. 

(2012) 

Influência do ajuste entre 

as marcas parceiras e 

suas categorias de 

produto na avaliação de 

um novo produto co-

branding 

(1 e 2) A avaliação de produto é otimizada 

quando as marcasparceiras são 

moderadamente incongruentes em alguma 

dimensão (valor de marca ou categoria de 

produto). 

(3 e 4) O novo produto co-branded é mais bem 

avaliado quandoele se encaixa na imagem de 

pelo menos uma das marcas da aliança. 

Fonte: CORDEIRO, 2013. 

 

Conforme observado no Quadro 6, a estratégia de co-brading tem sido utilizada 

por muitas marcas, de modo a desenvolver produtos com elevado valor de 

diferenciação. Estas alianças entre as marcas apresenteam resultados distintos em 

cada perfil de mercado (ESCH et al. 2009; CORDEIRO, 2013). 
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2.3.3.1 Os modelos da estratégia de co-branding 

O sucesso de uma aliança entre marcas depende em muito de uma estratégia 

bem elaborada. O valor da marca deve estar incluso nesta estratégia, que pode ser 

definido pela identidade da organização e por pesquisas de mercado. Após a 

definição de valor de marca é necessário identificar os valores centrais que não se 

encontram junto às marcas, mas que se deseja conquistar (PAES, 2012).  

Valores que não se enquadram no perfil das empresas e consequentemente ao 

produto devem ser exclusos. Valores genéricos devem ser identificados e analisados 

para validar a formação de uma aliança co-branding competitiva. A marca ainda 

deve ser analisada por componentes emocionais e funcionais que formam o valor 

central, a proposta de valor oferecida ao público-alvo, a apresentação da marca ao 

mercado e como ela será anunciada aos seus stakeholders. Ao finalizar a análise de 

todos os pontos, é possível idealizar a marca que fará parte da aliança e avaliar 

potencias parceiros para o co-branding (BLACKETT; BOAD, 1999; PAES, 2012).  

Por meio dos estudos de Leuthesser, Kohli, Suri (2003), de modo a auxiliar na 

escolha correta de parceiros de aliança co-branding, são propostos modelos para 

definir a estratégia apropriada. A conclusão do modelo de estudo originou quatro 

conclusões (CORDEIRO, 2013): 

1. Uma extensão de marca se torna mais favorável após a implementação 

do co-branding;   

2. As marcas em uma aliança são analisadas sobre outra ótica. As 

marcas menos famosas são mais afetadas por esta análise;  

3. A junção de marcas com pouco ou muito conhecimento do público-

alvo, acaba não sendo prejudicial à marca mais conhecida;  

4. As empresas dividem entre si bases de clientes que serão úteis para o 

aumento das vendas.  

Duas dimensões foram identificadas a partir dos quatro pontos citados acima. A 

primeira é sobre a complementariedade das marcas, que está relacionado com o 

valor potencial que uma marca pode acrescentar ao co-branding. Já a segunda é 

quanto o mercado alvo, identificado por meio de um mercado existente ou novo 

(LEUTHESSER; KOHLI; SURI, 2003; CORDEIRO, 2013). 

A dimensão de complementariedade das marcas é analisada pelo foco do 

produto, sendo dividida em dois tipos: core e extend. No tipo core, as marcas cedem 
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seus valores e benefícios ao produto e as qualidades de cada uma são necessárias 

para o funcionamento. Quando uma das marcas, sendo mais forte que a parceira, 

empresta seus valores de qualidade e benefícios a outra, está incluso no tipo extend 

(LEUTHESSER; KOHLI; SURI, 2003; CORDEIRO, 2013). 

Na Figura 1 é possível verificar a relação de complementariedade com o mercado 

alvo na aplicação da estratégia de co-branding. 

 

Figura 1 – Relação entre os tipos de estratégia de co-branding 
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Fonte: adaptado de CORDEIRO, 2013. 

 

E ao relacionar as duas dimensões é possível utilizar quatro estratégias diferentes 

de co-branding (CORDEIRO, 2013; RIBEIRO, 2013): 

1. Alcance: Se o objetivo da organização for agregar mais valor ao 

mercado já estabelecido é conveniente se aliar a uma marca com um 

gama de produtos que sejam complementares, aumentando os 

benefícios dos produtos que serão desenvolvidos através da aliança. 

2. Extensão: Se a estratégia da empresa é adentrar em um novo 

mercado e conquistar mais clientes, é necessário fazer sua escolha por 

um parceiro de co-branding já inserido ao respectivo mercado, 

trazendo novos consumidores por meio da sua base de clientes. 

3. Penetração: Caso a intenção seja se fortalecer ou permanecer no 

mesmo mercado, deverá escolher uma aliança que traga contribuições 

positivas para a imagem e associações de marca, valorizando assim o 

co-branding entre as empresas. 
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4. Expansão: Se o objetivo da marca for conquistar novos mercados, ela 

deve escolher uma empresa que traga uma imagem forte e garantir o 

acesso de clientes novos. 

As analises acima demonstram que a escolha de um parceiro demanda pesquisa 

e planejamento para que o co-branding aconteça de forma satisfatória.  

As associações das marcas, unidas de seus benefícios e valores, são utilizadas 

pelos consumidores no processo de comparação e avaliação de produtos e serviços 

(CORDEIRO, 2013). 

2.3.4 Os tipos do co-branding 

As organizações, representadas pelas empresas, se aliam com o objetivo de se 

desenvolver com mais facilidade e ter um crescimento mais pujante. Não importando 

qual seja o tipo de união, a percepção desta aliança é identificada como base da 

estratégia do co-branding (RAO; RUEKERT, 1994).  

Os autores Samu, Krishnan e Smith (1999), exemplicam três formas muito 

relevante do co-branding: Co-desenvolvimento, Igrediente e Publicidade. 

a) Co-Desenvolvimento: As marcas que apresentam perfil semelhante 

utilizam seus recursos para desenvolver um novo produto. 

b) Ingrediente: Uma das formas mais utilizadas no co-branding, que 

envolve a integração de um produto físico (geralmente para uma marca 

líder), sendo componente do produto final oferecido ao público-alvo. 

c) Publicidade/Promoção: Em uma mesma campanha de promoção, as 

marcas promovem seus produtos juntos, sendo promoção conjunta, ou 

unidos em um mesmo anúncio, conhecido como propaganda conjunta. 

Já Nunes e Lynch (2004) citam quatro tipos de co-branding, incluindo alguns tipos 

citados por Samu, Krishnan e Smith (1999). Os autores caracterizam os tipos pelo 

grau de criação de valor para o cliente, pelo tempo da aliança e pelos riscos 

potenciais. É necessário realizar uma exploração profunda pelas empresas, dentre 

os quatro tipos, de modo a aproveitar todo o seu potencial (PAES; 2012).  

O presente estudo utilizou-se da estrutura dos autores Nunes e Lynch (2004), na 

qual será especificada, cada um dos tipos de estratégia, a seguir. 
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2.3.4.1 Co-branding de inovação 

Paes (2012), conceitualiza esse modelo com a junção de duas ou mais marcas, 

possibilitando em uma criação mais rápida de qualidade, compartilhamento de 

experiências entre os parceiros, oferecimento de novo valor agregado os clientes e 

expansão e criação de novos mercados.  

Neste perfil, as empresas desenvolvem novas ofertas para aumentar o valor 

agregado do produto ou serviço oferecido ao público-alvo. Além de oferecer novas 

soluções para o mercado, as marcas acabam por conquistar novos mercados 

(NUNES; LYNCH, 2004; PAES, 2012) 

A inovação, por se tratar de um nível mais alto de criação de valor, apresenta 

mais recompensas e também mais riscos do que outro enfoque de co-branding. Por 

este motivo a atenção deve ser redobrada pela parte do executivo sênior e uma 

maior colaboração organizacional (NUNES; LYNCH, 2004). 

Um exemplo de mercado sobre inovação de co-branding é a junção da Virgin 

Mobile USA e a Kyocera Wireless, que se uniram para criar um celular voltado aos 

clientes de 15 a 30 anos de idade. Observando o perfil deste consumidor, as 

empresas projetaram um aparelho para atender as funções de entretenimento e 

mídias sociais. Um exemplo de funcionalidade do produto é o “toque personalizado”, 

que tem como objetivo de oferecer uma “desculpa” a um contato, caso esse seja 

convidado a participar de algum compromisso. A parceria também possibilitou a 

inclusão de novas empresas no negócio, pegando carona no sucesso e projetando 

novas funcionalidades (NUNES; LYNCH, 2004). 

2.3.4.2 Co-branding de cadeia de valor 

Neste modelo, Paes (2012) idealiza a união das empresas como objetivo de 

expandir as experiências das marcas aos clientes, permitindo a expansão rápida a 

novos mercados e conquistar mais clientes. O perfil de cadeia de valor possibilita: 

a) Alianças entre produto e serviço, permitindo o compartilhamento de 

benefícios, valor agregado de marca e experiências específicas;  

b) Compartilhamento da base de clientes antes inacessível, com aumento 

na posição de cadeia de valor e possibilidade de acréscimo financeiro;  

c) A união de forças pode possibilitar a criação de oferta mais ampla. 
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Já Nunes e Lynch (2004) efatizam que um benefício importante pode ser ligado à 

cadeia de valor, que é a participação de novas empresas a esta aliança, tanto 

horizontalmente como verticalmente. Essa junção de empresas cria novas 

experiências, valor e diferenciação impossíveis de se obter com outras formas de co-

branding. Dentre as várias formas de aplicação de cadeia de valor, as que devem 

ser levadas em consideração pelas empresas são: 

1. De produto e serviço: Compartilhamento de experiências e 

competências específicas entre as marcas e abertura de base de 

clientes. Um exemplo de cadeia de valores entre produto e serviço são 

as marcas Yahoo! e SBC Communications, que tinham a intenção de 

diminuir a distancia e se tornarem mais fortes em seu ramo de 

negócios. O compartilhamento de informações e forças entre as 

marcas previa o know-how de operações de dados da SBC, de modo 

que o Yahoo! colocasse em prática seu planejamento de diversificação 

de receitas e redução da dependência de verbas de publicidade. Com 

a força da marca parceira o Yahoo planeja dar um salto no número de 

clientes que hoje são 500 mil para 100 milhões. 

2. De fornecedor e varejista: Algumas alianças de empresas se 

apresentam muito naturais para o mercado. A Target, uma das maiores 

lojas de departamentos dos Estados Unidos, é conhecida pelos 

produtos diferenciados e de boa qualidade. Mas foi a união do varejista 

com o talento do designer e arquiteto Michael Graves que sofisticou a 

marca Target e aumentou a receita dos dois parceiros, depois que o 

designer criou uma linha especial de produtos para a loja. Outras 

parcerias com cadeia de calor podem não fazer muito sentido. No 

entanto, a Starbucks, maior rede de cafeterias do mundo, realizou uma 

parceria com as empresas T-Mobile e a Hewlett-Packard para oferecer 

acesso sem fio e conexão de banda larga à internet em suas lojas. 

Logicamente não há associação significativa entre estas empresas, 

mas a Starbucks acredita que entregará um valor adicional a seus 

clientes se disponibilizarem esta tecnologia em suas lojas.  

3. De aliança: Empresas que oferecem serviços, produtos e soluções 

semelhantes podem analisar a possibilidade de desenvolver alianças 

verticais. Estas organizações precisam se perguntar a real 
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necessidade de realizar esta junção, sendo ela pela globalização do 

mercado ou simplesmente a de oferecer uma novidade ao público-alvo. 

2.3.4.3 Co-branding de componentes (ou de ingredientes) 

Os atributos da marca componente são destacados para enfatizar o produto ou 

serviço. Desse modo há pouca necessidade de novos investimentos, uma vez que o 

produto terá um maior valor agregado devido aos benefícios da marca componente. 

As organizações ao planejar o co-branding pensam essencialmente em 

componentes, com o propósito de associações em parceiros distintos, sendo eles os 

atuais fornecedores ou os maiores clientes da empresa. Isso se dá pela facilidade 

em criar produtos ou serviços e a intimidade e relacionamento entre as marcas ser 

maior (PAES, 2012). 

Um exemplo de marca componente de sucesso, no caso a Intel, especialmente 

com a campanha “Intel Inside”. Os chips de processamento desempenham um papel 

fundamental no funcionamento de computadores. Ao observar essa importância, 

Dennis Carter, executivo de marketing da Intel, decidiu que a comunicação com os 

usuários de computadores deveria ser melhorada. A estratégia de marketing, sobre 

a supervisão de Carter, foi se amadurecendo durante dois anos enquanto outros 

planos de posicionamento de branding foram sendo utilizados. Carter criou o slogan 

“Intel Inside”, tendo rápida aprovação, tanto da empresa como dos clientes. Os 

investimentos de marketing foram compartilhados entre os parceiros que aderissem 

à nova estratégia e incluíssem o slogan “Intel Inside” em sua publicidade (NUNES; 

LYNCH, 2004). 

2.3.4.4 Co-branding de promoção (ou de patrocinio) 

Aliança que acontece por meio da vinculação das marcas a pessoas e eventos, 

competições e shows musicais, proporcionando a marca mais exposição e 

transferência de valores que seriam muito difíceis de conquistar individualmente 

(PAES, 2012). 

Entende-se de um modo resumido que a empresa faz co-branding participando de 

atrações que vinculem seu nome e imagem na mente dos consumidores. Os 

testemunhais estão na origem entre as associações de marcam sendo uma boa 

forma de iniciar uma parceria. Esse testemunho pode partir de uma pessoa famosa 
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ou de instituições de boa reputação, resultando em uma valorização significativa da 

marca (NUNES; LYNCH, 2004). 

O patrocínio, por sua vez, pode abrir margem para uma nova oportunidade de 

desenvolvimento de produto e exposição da marca. O exemplo que pode ser usado 

é o da Motorola, que ao patrocinar a Liga de Futebol Americano foi convidada a 

desenvolver um fone de ouvido mais eficaz e confortável para a utilização dos 

técnicos usarem dentro do campo. O resultado foi a exposição massiva da marca 

nas partidas e ainda elevando a visão da Motorola como empresa de soluções de 

comunicação (NUNES; LYNCH, 2004). E é esse tipo de co-branding, de patrocínio, 

que será abordado no presente estudo. 

2.3.5  As vantagens e desvantagens do co-branding 

As organizações enxergam no co-branding uma forma de ampliar o conhecimento 

da marca, angariar novas tecnologias, reduzir custos de investimento e renovar sua 

imagem junto aos clientes e prospects, por meio da transferência de valor da marca 

parceira (RIBEIRO, 2013).  

Uma análise realizada por Chang (2009) de modo a entender os fatores críticos 

de uma parceria de sucesso em uma estratégia de co-branding. É definido como os 

5C da estratégia de co-branding, como se pode ver na Figura 2. Estes fatores 

podem ajudar as empresas a analisar e a adequar a sua estratégia de aliança ao 

seu plano estratégico (BARBIERI, 2013; RIBEIRO, 2013). 

 
Figura 2 – Fatores críticos para a estratégia de co-branding 

 

Fonte: adaptado de BARBIERI, 2013 
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Cost (fator custo): É entendido como o custo de transferência, podendo ser 

simétricos ou assimétricos. Podem influenciar seriamente o futuro das empresas que 

participam da aliança. É relacionada também a parte burocrática da aplicação, como 

a licença de uso de imagem, royalties, responsabilidades e margem de lucros entre 

as empresas (BARBIERI, 2013; RIBEIRO, 2013). 

Culture (fator cultura): o co-branding deve ser analisado também na ótica 

cultural, visto que existem diferenças entre as diversas regiões onde o produto 

atuará. Um problema em potencial seria a adaptação em recursos humanos e o 

relacionamento de empresas conservadoras com empresas de inovação. Mudanças 

expressivas na estratégia de marca, transformações mercadológicas ou alterações 

no posicionamento pela parte de qualquer parceiro, podem refletir negativamente na 

aliança do co-branding (PAES, 2012; BARBIERI, 2013; RIBEIRO, 2013). 

Consumer (fator consumidor): conhecer as necessidades e desejos do 

consumidor é um fator preponderante para que a estratégia do co-branding seja bem 

sucedida. Um exemplo de comportamento que podemos citar é o do consumidor 

brasileiro, na qual almeja produtos estrangeiros consumidos em diversas partes do 

mundo (BARBIERI, 2013; RIBEIRO, 2013). 

Core (fator competência central): cada marca deve apresentar benefícios 

específicos que serão competências centrais, de modo a desenvolver uma boa 

sinergia com a marca parceira. A intenção inicial é que estas competências sejam 

semelhantes entre as marcas, para criar um valor mais forte ao produto final. 

Contudo, se houver benefícios distintos, as marcas podem se completar e gerar 

resultados positivos ao produto ou serviço (BARBIERI, 2013; RIBEIRO, 2013). 

Capital (fator capital): o último dos 5C’s aborda a necessidade de se planejar 

com antecedência a capital que será destinado ao projeto de co-branding, evitando 

prejuízos e o cancelamento do projeto (BARBIERI, 2013; RIBEIRO, 2013). 

A relação existente entre as marcas é que define o sucesso do co-branding, 

incluso com o comportamento e perfil do público, os interesses e a expertise de cada 

negócio. A aliança de marca pode apresentar riscos, como a desvalorização de valor 

de marca e a até mesmo a esquecimento da marca perante o público-alvo. A fim de 

diminuir estes riscos, é recomendável que um acordo por escrito deixe claro pontos 

como: confidencialidade, independência das marcas e planos estratégicos para o 

mercado (PAES, 2012).  
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Uma aliança de co-branding pode alterar a percepção das marcas diante o 

cenário mercadológico (SIMONIN; RUTH, 1998). Essa percepção, quando bem 

avaliada pelo consumidor, pode alavancar as vendas, conquistar mais clientes e 

novos mercados, definir preços mais altos aos produtos devido ao valor agregado da 

aliança, aumentar a reputação e a credibilidade da empresa. Deste modo, é possível 

entender que uma estratégia de co-branding ganha em valor através da credibilidade 

transmitida pelas marcas (RODRIGUES; SOUZA; LEITÃO, 2011; CORDEIRO, 2013; 

CORDEIRO; PONCHIO, 2013). Em contraste, esta estratégia pode não ser benéfica 

à imagem dos parceiros, sendo até mesmo prejudicial, uma vez que as incertezas 

dos consumidores podem gerar desconfiança e desvinculação de valor da marca 

(GEYLANI; INMAN; TER HOFSTEDE, 2008; CORDEIRO; PONCHIO, 2013). 

Assim como são encontrados diversos benefícios na aliança do co-branding, do 

mesmo modo, barreiras e riscos podem surgir. O Quadro 7 reporta alguns pontos 

benéficos e de também de riscos que podem surgir por meio de um co-branding 

(RIBEIRO, 2013). 

 

Quadro 7 – Comparação das vantagens e desvantagens do co-branding 

Vantagens Desvantagens 

1. Aumento das vendas; 

2. Possibilidade de entrar em novos mercados 

com custos relativamente baixos; 

3. Nova fonte de financiamento; 

4. Partilha de riscos em condições adversas; 

5. Possibilidade de entrar em novos mercados 

mais rapidamente; 

6. Possibilidade de os produtos serem vendidos 

com uma maior margem de lucro; 

7. Obtenção de sinergias em especialização 

tecnologica; 

8. Esforços de marketing conjuntos; 

9. A imagem de marca e a credibilidade do 

produto tornam-se mais evidentes; 

10. Existe uma melhor percepção por parte do 

consumdior da marca e do produto; 

11. Um maior reconhecimento da marca. 

1. Dificuldade para uma das partes em sair da 

sociedade e voltar a estabelecer-se no 

mercado de forma independente; 

2. Pode surgir incompatibilidade entre os 

parceiros devido a culturas organizacionais 

diferentes; 

3. Influência negativa de uma das marcas no 

produto em comum; 

4. Possibilidade de se limitar o mercado de 

uma das marcas, 

5. Possibilidade de o comportamento de uma 

das partes prejudicar o outro; 

6. Transferência de vantagem competituva 

para o parceiro, podendo criar assim um 

potencial concorrente; 

7. Riscos associados à troca de informações e 

Know-how entre os parceiros. 

Fonte: adaptado de RIBEIRO, 2013. 
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Por mais vantagens que possam ter, as alianças do co-branding não garantem o 

sucesso para as marcas que as realizam, existindo alguns riscos que devem ser 

analisado por ambas as empresas antes da sua implantação. Muitos co-branding 

estão sendo planejados, ficando claro que as empresas estão preocupadas em 

aprimorar seu desempenho, e melhorar a percepção de produtos/serviços para o 

seu público-alvo (KELLER; LEHMANN, 2006; CORDEIRO; PONCHIO, 2013). 

Para Galitskaya (2010), a junção de marcas tem a intenção de oferecer um 

diferencial ao consumidor por meio de oferecimento de produtos e serviços 

inovadores. Essa estratégia apresenta efeitos positivos e negativos para as marcas 

no mercado de consumo. Os efeitos positivos são destacados pelas associações 

positivas que são transferidas entre as marcas, alterando a avaliação que é feita 

pelos consumidores das marcas conjuntas. No entanto, um efeito negativo de uma 

aliança de marcas pode acontecer ao ocorrer associações negativas, pré-

estabelecidas na mente do consumidor, sobre determinada marca. Esse 

comportamento acaba influenciando a percepção do consumidor que deixa de 

confiar na aliança das marcas, afetando o co-branding (RIBEIRO, 2013). 

2.3.5.1 Comparação dos tipos do co-branding 

Nessa seção é possível ter uma análise abrangente das ações e como elas 

afetam positivamente as marcas. A Figura 3, abaixo, apresenta os prós e contras 

dos quatro modelos de aliança co-branding (NUNES; LYNCH, 2004). 

A análise de Nunes e Lynch (2004) demonstra que é necessário alinhar as 

estratégias das organizações com o modelo de co-branding proposto, para evitar as 

desvantagens e problemas gerados por uma aliança equivocada.  

A preocupação por uma estratégia correta é citada por Kapferer (2003, p. 57) 

enfatizando que “é uma ilusão crer que as duas marcas tiram sempre uma vantagem 

equivalente de sua assinatura. Quando dois nomes assinam um produto, o público 

memoriza um mais do que outro”. 
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Figura 3 – Análise das vantagens e desvantagens dos tipos de co-branding 
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Fonte: adaptado de NUNES; LYNCH, 2004. 

2.3.5.2 As vantagens do co-branding 

Os consumidores tem por definição uma percepção de qualidade sobre a marca 

que consomem, por este motivo, uma aliança com uma marca de confiança reduz o 

risco do consumidor não efetuar a compra de um novo produto. O co-branding é 

uma ferramenta essencial para reforçar a qualidade percebida de uma marca, 

adicionando confiança sobre a qualidade de um produto (RAO; RUEKERT, 1994). 

A aliança entre a montadora de carros Ford e a fornecedora de roupas 

masculinas Eddie Bauer é um exemplo onde o parceiro traz confiança ao  

co-branding e eleva a qualidade percebida da marca. Segundo a própria declaração 

da Eddie Bauer, o valor financeiro conseguido com essa junção acabou sendo difícil 
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de determinar, mas o valor da marca e a grande exposição em consequência à 

parceria foram muito positivos (NUNES; LYNCH, 2004). 

Benefícios valiosos podem ser conquistados por mio de uma aliança  

co-branding, segundo Galitskaya (2010):  

a) Crescimento na base de clientes. 

b) Aumento da rentabilidade da empresa. 

c) Oferecimento de novidades em produtos e serviços.  

d) A empresa se torna mais competitiva.  

e) Novos produtos e serviços são vinculados a uma imagem forte.  

f) Criação e ampliação do valor percebido ao cliente. 

g) Redução de custos de operação. 

Os autores Buriol e Fernández (2011) contemplam uma nova série de 

oportunidades, além dos citados por Galitskaya (2010): 

h) Acesso a novos mercados e grupos de consumidores. 

i) Geração de transferência de significado e benefícios e imagem. 

j) Reforço do nome da marca. 

k) Adição de valor e diferenciação de produto. 

l) Exclusividade de produto 

m) Ativação da marca. 

n) Aumento da confiança do consumidor. 

Não é somente a marca que sofre alterações por meio do co-branding, mas 

também os valores e a imagem percebida. Deste modo, a marca pode sofrer 

mutações ao criar uma aliança com uma parceira semelhante, onde as imagens 

estabelecidas na mente do consumidor podem ser alteradas. No co-branding é 

imprescindível que as marcas apresentem níveis satisfatórios de qualidade para que 

nenhuma reação negativa afete a outra marca (RIBEIRO, 2013). 

2.3.5.3 As desvantagens do co-branding 

Os investimentos iniciais em uma estratégia de co-branding normalmente são 

pequenos, mas apresentam riscos consideráveis. Um exemplo disso é o 

testemunhal de celebridades, que se aproveita da fama de uma pessoa para vincular 

uma marca e depende do seu bom comportamento para não ter má repercussão 

negativa na mídia (NUNES; LYNCH, 2004). 
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Para Buriol e Fernández (2011) qualquer plano estratégico apresenta riscos e 

ameaças, as quais são possíveis pontuar:  

a) Prejuízo ao brand equity por meio do parceiro. 

b) Predomínio da aliança por uma parte. 

c) Confusão na mente do consumidor. 

d) Marca pode se tornar secundária em relação a outra. 

e) Perda de autenticidade e credibilidade, caso a parceria não tenha 

adequação. 

f) Antipatia do consumidor, como consequência da transferência de 

imagem negativa da outra marca. 

Em todo caso, a diluição e a desvalorização ainda se apresentam como riscos em 

potencial para a aliança de marcas (NUNES; LYNCH, 2004). 

A diluição acontece quando uma das marcas (parceiras do co-branding) sofre 

desvalorização e perde força para seus consumidores, enquanto a outra marca tem 

um acréscimo de valorização e se torna mais forte. Esse fenômeno pode resultar 

ainda na ocorrência do público-alvo ou consumidor perceber que as duas (ou mais) 

marcas são somente uma (PAES, 2012). Ao realizar a escolha do parceiro de um 

co-branding é preciso ser cauteloso na escolha, de modo a proteger a marca. 

Alianças mal planejadas podem diluir as marcas, fazendo com que os principais 

atributos sejam perdidos (GROSSMAN, 1997).  

A desvalorização pode acontecer devido a um mau desempenho e que acaba 

prejudicando as marcas parceiras. Uma aliança que não prioriza a semelhança dos 

produtos e serviços oferecidos ao público-alvo ou o segmento em que se encontra, 

pode trazer grandes riscos e um desafio estratégico, resultando em fracasso da 

aliança e na desvalorização das marcas (PAES, 2012).  

Não é somente uma empresa pode ser prejudicada por erros estratégicos, mas as 

parceiras também. Um caso que serve como exemplo é a parceria entre uma cadeia 

de lojas de descontos e uma empresa que desenvolvia produtos sofisticados para 

utilidades domésticas. A aliança trouxe bons resultados e lucros expressivos, mas 

ao passar do tempo, quando a loja de descontos apresentou um revés financeiro 

que a levou a falência, o valor das ações da marca parceira tiveram desvalorização. 

Essa adversidade colocou em questionamento o plano de risco que a empresa 

deveria apresentar (NUNES; LYNCH, 2004). 
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Por outro lado, as ameaças não se apresentam somente em relação à marca, 

mas também na operação entre as organizações. Mesmo que a parceria possibilite 

uma boa comunicação entre as empresas, é possível existir um entrave ou 

dificuldade para que as organizações trabalhem juntas (NUNES; LYNCH, 2004). 

2.3.6  Os exemplos de co-branding 

Inicialmente é possível citar cases famosos de aliança do co-branding: 

McDonald’s e Disney em uma promoção conjunta para lançamento de brinquedos 

(GROSSMAN, 1997), a Dell em uma aliança com a Intel para agregar valor aos 

componentes de seus notebooks e a Philips, Ab-Inbev e PerfectDraft na criação de 

uma máquina caseira de chopp (GALITSKAYA, 2010).   

Os livros ganharam um novo aliado em sua divulgação: os formatos eletrônicos 

representados pelo e-book. Mas a real inovação não foi tecnológica e sim de co-

branding. Uma aliança entre a marca Oprah (Oprah Winfrey, famosa apresentadora 

de TV nos Estados Unidos) e editoras de livros criou um notável valor para os 

vendedores e consumidores de livros. Essa estratégia de aliança foi criada por 

recomendações de leitores do clube de livro da apresentadora. Somente a editora 

Random House faturou US$:100 milhões em vendas por meio da parceria, mas o 

que realmente foi notável é o diferencial que o selo (identificando a marca da 

apresentadora) apresentava ao ser impresso na capa dos livros das marcas 

parceiras. Um livro nos EUA que normamente tem uma tiragem média de 30 mil 

cópias, após constar o selo da marca Oprah chegava a vender cerca de 500 mil a 1 

milhão de unidades (NUNES; LYNCH, 2004). 

Outro exemplo que pode ser citado em que é utilizada a teoria e a estratégia de 

co-brading é da empresa Arcor. O grupo é um dos maiores produtores de doces do 

mundo e já concretizou várias alianças com outras marcas. Seguindo esta 

tendência, o grupo lançou um produto que levava o nome da marca “Três 

Corações”, conhecido como “Butter Toffes Cappucino Três Corações”, conforme a 

Figura 4. O produto se diferenciou dos concorrentes, pois estava chancelada com o 

nome da marca 3 Corações, que é uma referência muito forte no mercado de cafés. 

Em contra partida, a marca de café teve agregada a sua imagem a um produto que 

representa 89% do market share. Os resultados foram a grande exposição da marca 

e a atuação em novos mercados (PIMENTEL, 2012).  



 
 

37 

 
Figura 4 –  Co-branding: Bala Butter Toffees Cappuccino 3 Corações 

 
Fonte: PIMENTEL, 2012. 

 

A parceria entre as marcas Cacau Show e Seleta, produta de cachaça artesanal 

no Brasil, visa oferecer aos consumidores novas experiências, ao unir e harmonizar 

a qualidade dos chocolates Cacau Show com bebidas alcoólicas, que são 

conhecidos como bomboms de degustação para o público adulto. O produto 

desenvolvido por meio da aliança foi a Caixa Cacau Bar Seleta 180g, desenvolvida 

em uma ação comemorativa para o dia dos pais, como mostra a Figura 5 

(PROMOVIEW, 2014).  

 

Figura 5 –  Co-branding: Caixa Cacau Bar Seleta 180 g 

 
Fonte: PROMOVIEW, 2014. 

 

Em alguns casos, um grupo detentor de várias marcas, pode realizar a co-brading 

com as suas empresas. Neste caso, a estratégia é do grupo Unilever, que 

desenvolveu um produto, unindo duas de suas marcas, para oferecer um diferencial 

aos seus consumidores, como mostra a Figura 6. Por meio da união dos produtos 

Surf e Fofo, a Unilever lançou o produto “Surf Toque de Fofo”, em que seria uma 
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edição limitada, mas devido ao sucesso a empresa decidiu manter o produto no 

mercado (MAYA, 2014).  

 
Figura 6 –  Co-branding: Surf Toque de Fofo 

 
Fonte: MAYA, 2014. 

 

Duas marcas globais também decidiram se unir para criar um produto com 

diferencial e conquistar mais clientes. A Hershey’s e Burger King desenvolveram 

uma sobremesa feita de com o chocolate Hershey’s, sendo oferecida pela rede de 

fast food em todo o Brasil, o exemplo pode ser visto na Figura 7  (MAYA, 2014). 

 

Figura 7 –  Co-branding: Hershey’s Burger King 

 
Fonte: MAYA, 2014. 

 

Segundo Paes (2012) a junção de duas marcas com o mesmo perfil e 

complementares pode ser um diferencial competitivo em um mercado acirrado.  

Um exemplo prático é da aliança do co-branding entre as marcas OMO e Comfort, 

que desenvolveram um produto com características complementares, agregando 

alto valor e benefícios exclusivos das marcas. Quando a intenção for adentrar em 
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um novo mercado, a melhor forma de se concretizar é se aproximar de marcas já 

estabelecidas a este novo mercado, o produto pode ser visto na Figura 8.  

 

Figura 8 –  Co-branding: Omo Comfort 

 
Fonte: PAES, 2012. 

 

O caso da Apple e Nike é um exemplo de aproximação e uso do Know-How da 

marca parceira. A intenção da marca Apple era criar um dispositivo, mostrado na 

Figura 9, e que acompanhasse os praticantes de corrida e aproveitar essa 

oportunidade para conquistar um novo nicho de mercado. O aparelho foi 

desenvolvido, contando com a aliança de um das maiores e mais conhecidas 

marcas de artigos esportivos para corredores, a Nike (PAES, 2012). 

 

Figura 9 –  Co-branding: Ipod Nike Apple 

 
Fonte: PAES, 2012. 

 

A consequência de uma aliança de marcas por meio do co-branding pode ser 

conhecida por uma série de benefícios, entre eles o ganho financeiro pelo acréscimo 

de vendas, expansão de mercado e conquista de novos mercados e o aumento do 

valor de marca. Para evitar o insucesso de uma estratégia de co-branding é 



 
 

40 

fundamental aplicar os indicadores de desempenho, de metas e acompanhamento 

de ações entre as marcas (PAES, 2012). 

2.4 QUALIDADE PERCEBIDA DO SERVIÇO 

Uma marca traz consigo as suas qualidades, valores e diferenciais em relação à 

concorrência. Os consumidores e empreendedores são os observadores de uma 

marca, cada qual em seu respectivo ponto de vista. “A marca é a síntese da 

experiência de valor vivida pelos consumidores” (SAMPAIO, 2002, p. 167).  

Para Lopes et al. (2008), de todos os atributos de marca identificados pelos 

consumidores um em especial é a percepção de qualidade. O conceito de qualidade 

pode ser apresentado em cinco pontos distintos: 

1. Em primeito lugar é possível destacar a transcedente, que é a 

qualidade fudamental de uma marca.  

2. O segundo ponto é baseado no produto, onde a qualidade pode ser 

analisada com precisão e de modo concreto. 

3. Após o produto, o terceiro ponto em questão é quem o adquiri, neste 

caso o consumidor. A sua análise é pautada na qualidade subjetiva, 

sob a ótica de preferência do usuário.  

4. O quarto ponto envolve o desenvolvimento e produção do produto. A 

qualidade agregada neste produto depende diretamente se sua 

conformidade está atrelada as suas especificações.  

5. O quinto e último ponto está relacionado ao valor, onde custos e preços 

é que definem a sua qualidade, pautando assim a escolha do 

consumidor em relação a estes dois aspectos. 

Os serviços, por apresentar características especÍficas, ficam impossibilitados de 

introduzir especificações na uniformidade da qualidade de produção. Todavia, são 

compostos de elementos distintos que variam para cada pessoa e são diferentes 

todos os dias (MATOS; VEIGA, 2000). 

A inseparabilidade está ligada a qualidade dos serviços, pois está integrada 

desde a sua entrega, na interação entre o consumidor e prestador de serviços. Os 

consumidores estão próximos à produção de serviços, analisando o que está sendo 

entregue a ele (MATOS; VEIGA, 2000). 
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A qualidade pode ter vários entendimentos, dependo sempre de onde ela está 

inserida. Se qualidade é atender as necessidades dos clientes, visto pela ótica dos 

profissionais de marketing, logo para os responsáveis pela produção a qualidade é o 

produto estar de acordo com as especificações técnicas (LOPES et al, 2008). 

Dessa forma, a qualidade percebida pode ser entendida pelo cenário de como os 

consumidores expressam suas opiniões sobre os serviços e produtos ofertados 

pelos concorrentes. Essa percepção ainda se apresenta de modo distinto do 

conceito de valor, pois não envolve somente uma troca de meios, como a compra e 

recebimento de bens (LOPES et al, 2008; MORETTI; ZUCCO; SILVA, 2013). 

2.4.1  Expectativa sobre a qualidade percebida 

Vários fatores influeciam diretamente na qualidade percebida pelo consumidor, 

sendo eles o julgamento do índivíduo por meio da excelência do serviço com base 

na sua experiência de consumo, a troca de informações entre os consumidores e a 

imagem percebida do fornecedor (FORNELL et al, 1996). 

Para Grönroos (1995), a qualidade percebida só é conquistada quando o produto 

ou serviço atende as expectativas do público-alvo. Sendo assim, a avaliação de 

qualidade por parte do usuário é feita em relação as suas expectativas (qualidade 

esperada) e a percepção sobre o produto ou serviço (qualidade experimentada). 

A diferença entre os dois tipos de qualidade verificada pelo cliente é o resultado 

esperado pelo bem adquirido. Este método é um modo eficaz de análise, pois é 

possível verificar se a qualidade percebida está ajustada para cada atributo ou 

dimensão (SOUKI et al, 2014). 

Na impossibilidade de obter dados objetivos para analisar a qualidade percebida, 

é aconselhável medir a diferença entre expectativas e a percepção dos 

consumidores em relação ao desempenho da empresa em oferecer a qualidade 

desejada ao público final (LOPES et al, 2008). 

Antes de adquirir um serviço, os consumidores aguardam as expectativas 

relativas às suas experiências de consumo, as suas necessidades, a recomendação 

de outros consumidores e na comunicação e propaganda da organização provedora 

do serviço. Após a aquisição e consumo do serviço, os clientes analisam a qualidade 

esperada com o que foi oferecido a ele (LOPES et al, 2008). 
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Deste modo, a qualidade percebida de serviços (QPS) é identificada a partir do 

momento em que a expectativa e a percepção dos consumidores sobre a aquisição 

de um produto ou serviço é analisada sobre os benefícios identificados 

anteriormente (LOURO, 2000). Congram e Friedman (1991) evidenciam que fatores 

positivos ligados na entrega do serviço, relacionados com a sua eficiência e 

produtividade, estão diretamente ligados com a expectativa na qualidade percebida.  

Os autores Berry e Parasuraman (1992), identificaram na concentração das 

expectativas do consumidor, uma forma positiva e adequada de avaliação de 

qualidade percebida. Essa estimativa do cliente, em relação ao serviço, está 

relacionada às suas aspirações e o resultado daquilo que os mesmos desejam 

(MATOS; VEIGA, 2000; LOPES; HERNANDEZ; NOHARA, 2009). 

De maneira geral, a qualidade percebida está relacionada com a avaliação dos 

consumidores em relação a suas expectativas. Essa afirmação está correta, mas é 

essencial mencionar que a QPS é aplicada na retenção de consumidores e na 

orientação dos gestores, para desenvolver um mix de serviços eficaz e com custos 

reduzidos (LOPES; HERNANDEZ; NOHARA, 2009). 

O que pode ser entendido por retenção de clientes em qualidade percebida é 

estar sempre próximo do público-avo. Um exemplo é o Shopping Center, que agrega 

várias lojas e apresentam semelhanças entre si, sendo um fator diferenciador para a 

percepção de qualidade. O desenvolvimento de um mix de serviços eficaz e com 

custos reduzidos, está relacionado com a qualidade percebida por um bom 

dimensionamento e execução dos serviços. Esse gerenciamento proporciona a 

redução de custos e o aumento da QPS (LOPES; HERNANDEZ; NOHARA, 2009). 

O nível desejado e o nivel adequado são os níveis de expectativa do consumidor. 

O primeiro nível reproduz o serviço conforme a expectativa do cliente, sendo o que 

ele acredita ser com o que deveria ser. A segunda condição se relaciona com o que 

o cliente acha aceitável, ou mínimo aceitável em um serviço (MATOS; VEIGA, 2000). 

2.4.2 Mensuração da expectativa da qualidade percebida 

A qualidade em serviços é de extrema importância na fidelização de clientes, no 

desenvolvimento de serviços eficazes e na saúde financeira da organização. 

Todavia, a maneira de mensurar essa qualidade acaba sendo complexa quando são 
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analisadas em diferentes situações (LOPES; HERNANDEZ; NOHARA, 2009; 

MORETTI; ZUCCO; SILVA, 2013). 

Os autores Moretti, Zucco e Silva (2013), compararam vários autores e 

verificaram a existência de diversos estudos relacionados à qualidade do 

desempenho e satisfação. Além disso, identificaram estes fatores com as principais 

avaliações da experiência do consumidor. E por fim alegam que mensurar os fatores 

de interação do cliente, juntamente com produtos e serviços, é muito importante 

para identificar os fatores de qualidade percebida.   

Os consumidores apresentam maiores expectativas e creditam maior valor em 

dimensões de confiabilidade do que em fatores tangíveis. Essa relação de confiança 

está relacionada com o resultado do serviço e se este é entregue como prometido, 

enquanto as características tangíveis são notadas como o processo do serviço 

(MATOS; VEIGA, 2000). 

A seguir serão ilustradas as principais formas de medir a expectativa da qualidade 

percebida dos consumidores, via três escalas de mensuração. 

2.4.2.1 Escala SERVQUAL 

A escala denominada Service Quality Gap Analysis, polularmente conhecida 

como SERVQUAL, foi desenvolvida por Parasuraman, Zeithaml e Berry em 1988 e 

tinha a intenção de avaliar a expectativa dos consumidores em relação a um serviço. 

Essa escala foi o principal meio de mensuração em qualidade de serviços, que 

analisa a qualidade percebida em serviços de três maneiras: qualidade ideal, 

qualidade mínima e qualidade observada (LOPES; HERNANDEZ; NOHARA, 2009). 

De acordo com Moretti, Zucco e Silva (2013), a escala integra cinco dimensões, 

da qualidade percebida em serviços, e possui vinte e dois itens. Os autores sugerem 

que a escala seja medida de forma semântica, com extremos de “ruim” para “bom, 

como mostra o Quadro 8.  

 
Quadro 8 – Os itens e dimensões da escala SERVQUAL 

Dimensões Itens 

Tangibilidade 

Equipamentos com aparência moderna. 

Instalações físicas atraentes. 

Boa aparência dos funcionários. 

Qualidade dos catálogos, manuais e sinalização. 
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Dimensões Itens 

Confiabilidade 

Manutenção dos serviços pelos prazos divulgados. 

Interesse em resolver os problemas dos clientes. 

Fornecimento dos serviços combinados de maneira certa logo na primeira vez. 

Cumprimento dos prazos combinados. 

Manutenção e guarda dos registros comerciais e dos clientes sem erros. 

Atendimento 

Informação correta de prazos de execução dos serviços pelos funcionários. 

Atendimento imediato dos clientes. 

Funcionários sempre dispostos a ajudar os clientes. 

Funcionários sempre livres para responder os pedidos dos clientes. 

Segurança 

Funcionários com postura que inspira confiança aos clientes. 

Funcionários bem treinados para atender os clientes. 

Funcionários cordiais com os clientes. 

Funcionários com conhecimento para responder as dúvidas dos clientes. 

Empatia 

Atenção individual aos clientes. 

Horário de funcionamento conveniente para os clientes. 

Funcionários, na quantidade e com a qualidade necessária para dar atenção 
pessoal aos clientes. 

Tratamento dos interesses do cliente como prioridade. 

Entendimento das necessidades específicas de seus clientes. 

Fonte: adaptado de LOPES, HERNANDEZ e NOHARA (2009) 
 

De acordo com o Quadro 9, as cincos dimensões da escala SERVQUAL, são 

definidos por Moretti, Zucco e Silva (2013), da seguinte maneira: 

 

Quadro 9 – As definições das dimensões da escala SERVQUAL 

Dimensões Definição 

Tangibilidade 
Presença física e a aparência do local de fornecimento do serviço, 
infraestrutura e equipamentos, colaboradores e material de divulgação. 

Confiabilidade 
Entregar o serviço ao consumidor conforme prometido, com transparência 
e precisão. 

Atendimento 
Estar sempre disposto a atender os clientes de forma personalizada, 
prestando um serviço adequado e eficaz. 

Segurança 
Transmitir segurança por meio de um atendimento de qualidade e com 
demonstração de conhecimento. 

Empatia Demonstrar apreço e atenção no atendimento a cada cliente.   

Fonte: adaptado de MORETTI, ZUCCO e SILA (2013) 
 

O formato de análise da escala incide sobre o cálculo da diferença entre as 

percepções, o desempenho e as expectativas do consumidor em relação à 

prestação do serviço. A medida da superioridade do serviço (MSS), denominado 

pelos autores Parasuraman, Zeithaml e Berry (1994), é o índice obtido pela 

diferença entre a percepção de serviço e a expectativa do consumidor. Esse índice 

pode se apresentar de modo positivo ou negativo, onde é possível entender que um 
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maior índice apresentado, na qual está ligado com a superioridade do serviço 

(LOPES; HERNANDEZ; NOHARA, 2009). 

A Figura 10 explica o modelo conceitual da escala SERVQUAL. 

 

Figura 10 – Estrutura do modelo conceitual da escala SERVQUAL 

tangíveis

confiabilidade
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Percebido
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Comunicação 

Externas

Serviço 
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Fonte: adaptado de MATOS; VEIGA, 2000. 

 

A escala SERVQUAL é utilizada mundialmente, sendo considera a mais 

tradicional ferramenta para análise da qualidade percebida, apesar de opiniões 

contrarias de sua validade em mensurar os benefícios qualitativos em serviços 

(LOPES; HERNANDEZ; NOHARA, 2009). 

Os desenvolvedores da escala SERVQUAL defendem o uso generalizado desta 

escala nos diversos modelos de negócios. Porém, são necessários ajustes e 

adptações nos fatores integrantes da escala, para que atinja o resultado esperado 

(LOPES; HERNANDEZ; NOHARA, 2009). 

2.4.2.2 Escala SERVPERF 

O contexto de qualidade em serviço é investigado também por Cronin e Taylor 

(1992). Para os autores, o estudo relativo à qualidade em serviço é de difícil 

mensuração, pois é superficial e vago. Em seus estudos, os autores estabelecem 

relações entre qualidade de serviços, satisfação do consumidor e intenções de 

compra (MATOS; VEIGA, 2000). 

A escala SERVQUAL apresenta em sua definição a combinação de atitude e 

satisfação, originalmente criadas por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988). Cronin 
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e Taylor (1992) indicam que há confusão no desenvolvimento desta escala, 

sugerindo que ela é inadequada, pelo fato de não haver evidência teórica que 

comprove a relevância entre expectativa de consumo com percepção de qualidade 

na verificação de qualidade de seviço (MATOS; VEIGA, 2000). 

Deste modo, Cronin e Taylor (1992) definiram um teste:  

a) Com um modo alternativo na execução da qualidade percebida de 

serviço, focada unicamente na performance do serviço;  

b) Utilizar a relevância das relações entre qualidade de serviço, satisfação 

do consumidor e intenções de compra. O objetivo é testar a ordem da 

relação entre estes fatores e identificar o impacto em qualidade de 

serviço e a satisfação de consumidor na intenção de compra. 

Os autores Miguel e Salomini (2004), resumem a pesquisa realizada por Cronin e 

Taylor (1992) da seguinte maneira: 

 

“Os autores denominaram de escala SERVPERF, como uma alternativa ao 
instrumento SERVQUAL, considerando ainda que os 22 itens 
representando as cinco dimensões da qualidade em serviço, propostos por 
Parasuraman et al. (1988) estavam bem embasados teoricamente. Assim, 
os 22 itens foram utilizados para avaliação de desempenho, testando quatro 
hipóteses.” (MIGUEL; SALOMINI, 2004, p.24) 
 

Desta forma, os resultados fundamentais do teste são os seguintes: 

1. Na intenção de se medir a qualidade de serviço, é mais bem avaliada 

sobre a ótica da performance, sendo assim foi criada a escala Service 

Performance (SERVPERF).  

2. Qualidade do serviço antecede a satisfação do consumidor. Os autores 

idenficaram por meio da escala SERVPERF, em quatro amostras 

pesquisadas, que a satisfação do consumidor está ligada diretamente a 

qualidade de serviço.  

3. Satisfazer as exigências do consumidor apresenta um efeito 

significativo nas intenções de compra.  

4. A qualidade do serviço não apresentou um impacto significativo em 

nenhuma das intenções de compra, nos amostras pesquisadas. 

No estudo foram aplicados quatro séries de questões para empresa que 

representam os seguintes setores: bancos, controle de pragas, lavanderia e 

lanchonete. Foram utilizados os mesmos itens no instrumento SERVQUAL, com 

questionários (escala Lickert de sete pontos) que incluíam ainda uma avaliação para 
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cada item, com o objetivo de verificar a ponderação e um questionário adicional, 

conforme descrito no Quadro 10 (MIGUEL; SALOMINI, 2004) 

 

Quadro 10 – Os itens e dimensões da escala SERVPERF 

Itens 

1 – No próximo ano meu uso da marca x será: 

Absolutamente nenhum /  Muito frequente 

2 – A qualidade do serviço da marca x é: 

Muito ruim / Excelente 

3 - Meus sentimentos em relação aos serviços da marca x podem ser mais bem descritos como: 

Muito insatisfeito / Bastante satisfeito 

Fonte: adaptado de MIGUEL e SALOMINI (2004) 
 

Assim, o questionário adicional com três questões, com o objetivo de avaliar os 

sentimentos a respeito da empresa fornecedora de serviços, a satisfação do cliente, 

a qualidade dos serviços e intenção de compra (MIGUEL; SALOMINI, 2004). 

2.4.2.3 Escala RSQ 

Já os autores Dabholkar, Thorpe e Rentz (1996) verificaram a necessidade de 

desenvolver uma escala de mensuração da percepção da qualidade de serviçoes 

exclusiva aos negócios de varejo, denominada como Retail Service Quality – RSQ 

(Qualidade de Serviços no Varejo). Segundo os autores a competição entre as 

organizações varejistas é muito acirrada e acontecem mudanças repentinas no 

mercado (LOPES; HERNANDEZ; NOHARA, 2009). 

Segundo Lopes, Hernandez e Nohara (2009) existem três diferenças entre as 

escalas RSQ e SERVQUAL, que podem ser verificadas a seguir: 

1. As duas escalas são representadas por cinco dimensões, 

diferenciando-se no entendimento teórico e na quantidade de variáveis 

que fazem a sua composição; 

2. A escala SERVQUAL analisa a qualidade percebida por meio da 

qualidade mínima aceitável, pela qualidade ideal e pela qualidade 

experimentada no serviço avaliado. A escala RSQ se utiliza somente 

da qualidade experimentada pelo consumidor; 
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3. Os desenvolvedores da escala SERVQUAL creditam o seu modelo 

para a utilização em qualquer serviço, diferente da RSQ que é indicada 

semento para serviços em ambientes varejistas. 

Já a escala RSQ possui 28 itens, segmentados em cinco dimensões, como pode-

se ver no Quadro 11. 

 
Quadro 11 – Os itens e dimensões da escala RSQ 

Dimensões Itens 

Aspectos 
Físicos 

Esta loja tem equipamentos e mobiliário modernos 

Os ambientes de apoio da loja são visualmente  agradáveis 

Os materiais relacionados a serviços (sacolas, catálogos, impressos) são visualmente 
agradáveis. 

A limpeza da loja, incluindo banheiros e salas de descanso, é adequada. 

O layout da loja facilita o cliente encontrar o que necessita 

O layout da loja facilita a locomoção do cliente 

Confiança 

Quando a loja promete algo, cumpre dentro do prazo informado. 

A loja cumpre suas promessas. 

A loja realiza os serviços de maneira correta na primeira vez 

A loja mantém disponível as mercadorias que os clientes desejam 

A loja esforça-se para manter os registros de transações e dados sem erros 

Interação 
Pessoal 

Os empregados desta loja têm condições de sanar as dúvidas dos clientes 

O comportamento dos funcionários inspira confiança aos clientes 

O cliente se sente seguro em realizar transações comerciais com esta loja 

Os empregados desta loja estão sempre disponíveis a atender os clientes 

Os empregados desta loja prestam informações corretas sobre os prazos em que os 
serviços serão realizados 

Os empregados desta loja sempre estão disponíveis para sanar as dúvidas dos 
clientes 

Esta loja dá atendimento personalizado aos seus clientes 

Os empregados desta loja sempre são cordiais 

Os empregados desta loja sempre são cordiais ao telefone 

Solução de 
Problemas 

A loja facilita a troca e devolução das mercadorias 

Quando o cliente tem um problema, a loja mostra interesse sincero em resolver. 

Os empregados da loja são habilitados a solucionar pessoalmente as dúvidas e 
reclamações 

Políticas 
Internas 

Esta loja oferece produtos de alta qualidade 

Esta loja disponibiliza amplo estacionamento 

O horário de funcionamento desta loja é conveniente para seus clientes 

A loja aceita a maioria dos cartões de crédito 

A loja oferece seus próprios cartões de crédito 

Fonte: adaptado de JUNIOR et al. (2012) 
 

A escala SERVQUAL ainda é uma opção mais conhecida pelas empresas que 

fornecem serviços padrões, como bancos financeiros e escolas. Porém, a adaptação 

da escala em lojas de varejo não obteve sucesso, pois possui características que 

não se aplicam a lojas com produtos físicos. Em lojas de varejo, o comportamento 
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do cliente é diferenciado e autônomo, pois ele mesmo escolhe o caminho e o 

produto que gostaria de adquirir, influenciando diretamente na avaliação de 

qualidade de serviço (LOPES; HERNANDEZ; NOHARA, 2009). 

Os autores Dabholkar; Thorpe; Rentz (1995) ainda identificam a percepção de 

cinco dimensões distintas na avaliação da qualidade percebida, por meio da escala 

de mensuração RSQ: Aparência e conforto que estão ligados a aspectos físicos; 

confiabilidade está atrelada ao compromisso e assertividade; auxílio e confiança por 

meio das interações pessoais; resolução de problemas operacionais e gestão de 

melhorias internas (LOPES et al, 2009). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

No presente capítulo serão detalhados os procedimentos metodológicos utilizados 

para o desenvolvimento da investigação, em combinação com o problema de 

pesquisa, com os objetivos geral e específicos, além do referencial teórico.  

Na primeira parte são apresentadas o modelo conceitual e as hipóteses de 

trabalho, com uma breve ligação com a literatura, em termos de conceitos e estudos 

já realizados. A segunda parte traz o projeto de pesquisa, explicando o método e o 

tipo de pesquisa empregados. Em seguida, a terceira parte relata a descrição das 

técnicas de análise dos dados, com o emprego da modelagem de equações 

estruturais. O capítulo se encerra com as etapas da pesquisa, bem como a 

construção da amostra e as marcas escolhidas para análise.  

3.1 MODELO CONCEITUAL E AS HIPÓTESES 

As hipóteses formuladas para atender aos objetivos da pesquisa são dois, 

relativas à influência de co-branding sobre a expectativa da qualidade percebida dos 

consumidores, sob a perspectiva da imagem de marca do serviço estudado, na ótica 

da teoria de ancoragem de marca. 

Paes (2012), salienta que a de aliança de marcas por meio do co-branding pode 

desenvolver novas opções para um produto ou serviço e explorar novos mercados 

que não eram conhecidos ou não explorados pelas marcas. O co-branding pode ser 

entendido nesse contexto como um meio de empresas e organizações, 

representadas pelas marcas, se aliarem com a determinação de adentrar em um 

novo mercado de consumo, onde nenhuma delas poderia entrar isoladamente. Esse 

impedimento se dá pela característica específica de determinado produto ou serviço 

ou pela necessidade de grande investimento em desenvolvimento. Assim, a primeira 

hipótese da pesquisa é 

Hipótese 1: A presença de uma estratégia de co-branding, favorece a 

percepção da qualidade do serviço. 

 

Cordeiro e Ponchio (2013) mostraram que a ancoragem de marca, em uma 

aliança de co-branding, pode alterar a avaliação de marcas muito e pouco 

conhecidas. Os autores também indicam que uma marca menos conhecida tem seu 
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produto melhor avaliado quando este contém co-branding com uma marca forte, 

porém uma marca muito conhecida, obteveram seus produtos bem avaliados 

isoladamente, mas em todo caso, essa marca também se beneficia da aliança de 

co-branding com uma marca forte. Por fim, os autores identificaram que a avaliação 

de uma marca pouco conhecida em uma aliança estratégica foi pior que a 

mensuração de um produto de marca muito conhecida na mesma situação de 

aliança. Dessa forma, a segunda hipótese dessa pesquisa é: 

Hipótese 2: Em situação de co-branding, a âncora mais forte deve demostrar 

impacto mais positivo sobre a expectativa do serviço. 

. 

As hipóteses se relacionam conforme o modelo apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11 – Estrutura da correlação entre as hipóteses do estudo 

 

Fonte: elaborado pelos próprios autores. 

 

A diferença entre as hipóteses e o objetivo do estudo é a inclusão dos construtos 

relativos à marca, neste caso a imagem da marca, não só para atender os objetivos 

da presente pesquisa, como para alinhá-la às atuais tendências da pesquisa sobre 

efeito da expectatividade de qualidade percebida. 

3.2 NATUREZA DO ESTUDO 

Para este estudo, adotou-se a abordagem quantitativa, pois “a preocupação 

central reside em testar a hipótese para validá-la ou não” utilizando no processo 
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“números ou informações que possam ser quantificados (e) analisados com os 

recursos oriundos da estatística” (LIMA, 2008, p. 28).  

Este modelo pode ser usado para reconhecer e agrupar opiniões de pessoas 

sobre diversas marcas, visões sobre produtos, e mensurar carências e pensamentos 

sobre determinados objetos (VIRGILLITO, 2010). Ao contrário da pesquisa 

qualitativa que “tem como objetivo a identificação das opiniões dos indivíduos, sem a 

preocupação de transformar seus resultados em números” (VIRGILLITO, 2010, p.1). 

Como a presente estudo aplicou escalas examinadas internacionalmente, e 

também têm a intenção de capacitar futuras comparações entre mensurações em 

diferentes contextos, essa abordagem mostrou ser a mais adequada. 

3.2.1 Método de Pesquisa 

O presente estudo pode ser classificado como uma pesquisa de natureza causal 

e o método sendo o experimental. Um dos principais métodos para testar hipóteses 

e deduzir causalidade com grau elevado de certeza, na qual os pesquisadores 

devem manipular as variáveis independentes e mensurar suas influências sobre as 

dependentes (AAKER; KUMAR; DAY, 2001; COOPER; SCHINDLER, 2011). 

Em resumo, um estudo experimental nada mais é do que “um conjunto de 

processos, especificando as unidades de teste e os processos de amostragem, as 

variáveis independentes, as variáveis dependentes, e como controlar as variáveis 

estranhas” (MALHOTRA, 2006, p.211). 

O método experimental tem por objetivo manipular uma variável independente a 

qual tem influência sobre uma variável dependente em busca da relação causa-

efeito entre tais variáveis. Neste contexto, o pesquisador deve controlar e manipular 

as variáveis independentes, manter constante as variáveis externas e mensurar o 

comportamento das variáveis dependentes (MALHOTRA, 2006). 

Os experimentos são estudos que permitem a intervenção dos pesquisadores 

além da exigida para mensuração (COOPER; SCHINDLER, 2003). Além disso, ela 

simboliza um dos métodos mais utilizados em marketing para a investigação de 

relações de causa e efeito entre variáveis (BOYD; WESTFALL, 1984).  

Dessa maneira, o estudo se enquadra no design single-factor between subjects 

de fator único com três grupos. Cada grupo analisará um dos anúncios criados no 
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pré-teste, sendo que os respondentes foram alocados aleatoriamente em uma das 

condições, em forma de sorteio, sem intencionalidade. 

3.3 UNIDADE DE ANÁLISE  

A unidade de análise deste estudo será a percepção individual do consumidor, 

moderada por uma âncora, sobre a influência exercida por um co-branding na 

expectativa da qualidade percebida do consumidor, considerando um determinado 

serviço. 

3.3.1 Apresentação das Variáveis 

A variável dependente é representada pela expectativa da qualidade percebida do 

consumidor à marca, no contexto de serviços. Já a variável que será manipulada 

(independente) é o co-branding, no cenário de patrocínio, dentro da estratégia de 

alcance (para marca de serviço) e penetração (para as marcas aliadas). A variável 

moderadora do presente estudo é a ancoragem de marca.  

3.4 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIAVÉIS 

Para realizar o teste das duas hipóteses do presente estudo, foram 

operacionalizados quatro construtos, todas validados e replicados em vários 

estudos, sendo empregados integralmente, com nenhuma redução, a saber, sobre: 

(a) a qualidade percebida; (b) a imagem de marca; (c) a intenção de compra; e       

(d) a avaliação do serviço (co-branding). As escalas foram operacionados mediante 

o uso de escalas ancoradas por diferencial semântico, do tipo Likert, com 7 pontos. 

Assim sendo, a seguir serão apresentadas as definições constitutivas e 

operacionais do presente estudo. A definição constitutiva (DC) de uma variável se 

refere à revisão literária em que a variável está fundamentada. Já a definição 

operacional (DO) tem por objetivo demonstrar de que forma a variável será 

manipulada e/ou mensurada na coleta de dados e análise. 
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3.4.1 Variável Manipulada 

3.4.1.1 Co-branding 

DC: A união entre duas (ou mais) marcas está relacionada com uma ampla gama 

de ações de marketing. Os resultados desta junção podem ser notados fisicamente 

(embalagem) ou simbolicamente (publicidade), por meio de associações de nomes 

de marcas, logotipos ou outros aspectos exclusivos de uma marca. Segundo a 

autora o termo co-branding pode ser definido por diferentes formas, como co-

marketing, sendo a união de marcas, associações de curto a longo prazo, 

combinações de duas ou mais marcas individuais, com o objetivo de criar um 

produto único (GALITSKAYA, 2010) 

DO: Em relação à linha estratégica de co-branding, para a casa noturna será 

quanto o alcance da marca, na qual o objetivo do serviço será agregar mais valor ao 

mercado já estabelecido, sendo conveniente se aliar a uma marca com um gama de 

produtos que sejam complementares, aumentando os benefícios dos produtos que 

serão desenvolvidos por meio do co-branding (CORDEIRO, 2013). Já para as 

marcas aliadas, o pensamento estratégico será a penetração de mercado, em que a 

intenção é fortalecer ou permanecer no mesmo mercado, devendo escolher uma 

aliança que traga contribuições positivas para a imagem e associações de marca, 

valorizando assim o co-branding entre as empresas (CORDEIRO, 2013). Visto isso, 

o tipo de co-branding mais apropriado para esta ocasião, é o de patrocínio, na qual 

pode abrir margem para uma nova oportunidade de desenvolvimento de produto e 

exposição da marca (NUNES; LYNCH, 2004). 

3.4.2 Variável Dependente 

3.4.2.1 Expectativa da Qualidade Percebida no Serviço 

DC: A qualidade percebida está relacionada com a avaliação dos consumidores 

em relação a suas expectativas. Essa afirmação está correta, mas é essencial 

mencionar que a qualidade percebida de serviços é aplicada na retenção de 

consumidores e na orientação dos gestores para desenvolver um mix de serviços 

eficaz e com custos reduzidos (LOPES; HERNANDEZ; NOHARA, 2009). 
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DO: A mensuração será provida pela escala SERVQUAL, desenvolvida por 

Parasuraman, Zeithaml e Berry em 1988. A escala integra cinco dimensões da 

qualidade percebidas em serviços, em vinte e dois itens, que devem estar 

introduzidos na prestação do serviço, como a seguir no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Os itens e dimensões da escala SERVQUAL 

Dimensões Itens 

Tangibilidade 

Equipamentos com aparência moderna. 

Instalações físicas atraentes. 

Boa aparência dos funcionários. 

Qualidade dos catálogos, manuais e sinalização. 

Confiabilidade 

Manutenção dos serviços pelos prazos divulgados. 

Interesse em resolver os problemas dos clientes. 

Fornecimento dos serviços combinados de maneira certa logo na primeira vez. 

Cumprimento dos prazos combinados. 

Manutenção e guarda dos registros comerciais e dos clientes sem erros. 

Atendimento 

Informação correta de prazos de execução dos serviços pelos funcionários. 

Atendimento imediato dos clientes. 

Funcionários sempre dispostos a ajudar os clientes. 

Funcionários sempre livres para responder os pedidos dos clientes. 

Segurança 

Funcionários com postura que inspira confiança aos clientes. 

Funcionários bem treinados para atender os clientes. 

Funcionários cordiais com os clientes. 

Funcionários com conhecimento para responder as dúvidas dos clientes. 

Empatia 

Atenção individual aos clientes. 

Horário de funcionamento conveniente para os clientes. 

Funcionários, na quantidade e com a qualidade necessária para dar atenção 
pessoal aos clientes. 

Tratamento dos interesses do cliente como prioridade. 

Entendimento das necessidades específicas de seus clientes. 

Fonte: adaptado de LOPES, HERNANDEZ e NOHARA (2009) 

3.4.3 Outras Variáveis 

Nesta seção serão mostradas outras variáveis que complementaram o presente 

estudo. Assim sendo, a seguir serão descritas as definições constitutivas e 

operacionais da demais variáveis. 

3.4.3.1 Imagem de Marca 

DC: De um modo diferente, a imagem da marca é o modo como o consumidor faz 

a análise dela (KOTLER, 2007). Essa representação tende a ser influenciada pelo 

cenário cultural no qual a mesma está inserida, e não basta o esforço da empresa, 
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mas também, a interpretação e o engajamento dos símbolos e significados pelo 

cliente. (ESCALAS, 1996). As associações vinculadas à marca se relacionam com a 

imagem da marca, visto que estas características são mantidas na memória do 

consumidor (KELLER, 1993; CORDEIRO; PONCHIO, 2013). 

DO: Para esta etapa, será seguida a escala do modelo proposto por de Francisco-

Maffezzolli (2010), com quatro variáveis, mostrado no Quadro 13. Sendo medida 

com escala de intensidade de sete pontos, na qual as duas primeiras variáveis foram 

mensurada por “Discordo/Concordo”, a terceira variável por “Ruim/Bom”, e a última 

por “Negativa/Positiva”. A escala foi utilizada, tanto para avaliar o serviço, quanto às 

marcas aliadas ao serviço, nos respectivos surveys. 

 
Quadro 13 – Escala de imagem de marca 

Imagem de Marca 

“Sucesso” é uma das palavras que define a imagem da “marca X”. 

A “marca X” tem uma imagem única e positiva, comparada com outras concorrentes. 

Quando o assunto é carro, o produto da “marca X” é: 

A imagem que você tem da “marca X” é: 

Fonte: adaptado de FRANCISCO-MAFFEZZOLLI, 2010 

3.4.3.2 Intenção de Compra 

DC: A atitude que gera em um indivíduo a predisposição à uma determinada 

compra, em uma momento oportuno para tal situação, seguindo uma sequência 

cronológica de obter informações, envolvimento sentimental e intenção de ação 

(SOLOMON, 2008). 

DO: Já para esta etapa, foi utilizada a escala de três variáveis de Putrevu e Lord 

(1994), mostrado no Quadro 14, e incorporado nos três experimentos. Na qual foi 

medida com escala de intensidade de sete pontos, em que as variáveis foram 

mensuradas por “Discordo/Concordo”.  

 

Quadro 14 – Escala de intenção de compra 

Intenção de Compra 

Eu definitivamente gostaria de ir nesse evento. 

É muito provável que eu compraria um convite desse evento. 

Eu vou adquirir o convite desse evento na minha próxima compra. 

Fonte: adaptado de PUTREVU; LORD, 1994 
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3.4.3.3 Avaliação do Serviço (Co-branding) 

DC: Em uma aliação de co-branding, os consumidores têm mais complicação em 

processar informações sobre a marca menos conhecida. Esses consumidores estão 

mais inclinados a utilizar associações da marca, bem estabelecidas, e prognosticar o 

produto com base no seu conhecimento. Dessa forma, uma marca mais forte, ou 

seja, as que os consumidores podem acessar mais facilmente, tendem a estimular 

mais a intenção de compra e a aprimorar a avaliação do produto, do que as marcas 

menos conhecidas (LIN, 2013; PASTORE, 2013). 

DO: Nesta etapa, a escala semântica de Cordeiro (2013), que mede cinco 

variáveis em sete pontos, foi acionada nos três experimentos, como ilustrado no 

Quadro 13, sendo que as variáveis foram mensuradas por “Discordo/Concordo”. 

 
Quadro 15 – Escala de avaliação do serviço 

Avaliação do Serviço 

Esse evento é horrível / Esse evento é ótimo 

Esse evento eu não aprovo / Esse evento eu aprovo 

Esse evento não é atrativo / Esse evento é atrativo 

Esse evento não me agrada / Esse evento me agrada 

Não me sinto bem com o evento / Me sinto bem com o evento 

Fonte: adaptado de CORDEIRO, 2013 

3.4.4 Variáveis de Controle 

Além das escalas, foram medidas as seguintes variáveis de controle: 

 Idade (campo sugerido: idades entre 18 à 50 anos) 

 Gênero (feminino ou masculino) 

 Cursos (em aberto) 

 Classe Econômica (seguindo o CCEB) 

 Conhecimento (das marcas estudadas) 

 Hábitos (de frequência e consumo das marcas estudadas) 

3.5 ETAPAS DA PESQUISA 

O aprimoramento da base teórica teve a participação ativa da ampliação da base 

teórica sobre co-branding, expectativa da qualidade percebida e teoria de 
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ancoragem de marca. Essa etapa foi realizada com levantamento e análise 

documental em livros, periódicos, anais de eventos, dentre outros.  

O detalhamento metodológico teve o aprimoramento do design metodológico do 

estudo no que tange maior aprofundar o conhecimento sobre o uso de 

experimentos, bem como definição de variáveis dependentes e independentes. 

Na construção do instrumento de pesquisa, o roteiro de entrevista com jovens 

frequentadores de casas noturnas sertanejas de Curitiba, propiciou a investigação 

da relação da marca com o consumidor, bem como expectativas e hábitos.  

Já a coleta dos dados foi realizada via internet na PUCPR e o registro desses 

dados foi tabulado para análise posterior.  

Por fim, os tratamentos dos dados foram feitos por meio do armazenamento em 

um banco de dados e trabalhados nas ferramentas adequadas. Já a análise dos 

dados, considera a análise de conteúdo para a primeira etapa e análise descritiva 

sobre os experimentos. 

As fases do presente estudo seguiu o cronograma apresentado no Quadro 16: 

 
Quadro 16 – O cronograma de ações do projeto 

FASES 
Mês de Execução 

Agosto/14 Setembro/14 Outubro/14 Novembro/14 

Definição do Problema de Pesquisa X       

Aprimoramento da Base Teórica   X 
 

  

Detalhamento Metodológico   
 

X   

Instrumento de Pesquisa   X  

Etapa de Pesquisa 1 (Pré-Teste)     X   

Etapa de Pesquisa 2 (Experimento)     X   

Tratamento e Análise dos Dados     X X 

Fonte: elaborado pelos próprios autores 

 

Os autores desenvolveram uma tabela, para a escolha da estratégia e tipo da    

co-branding a ser estudada,  na qual haviam várias oportunidades de segmentação 

e definiram aquela que melhor se adaptava com a proposta de trabalho estipulada. A 
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definição do plano de trabalho é ilustrada na Tabela 17 e os demais exemplos 

podem ser vistos no Anexo A. 

 

Quadro 17 – Modelo do plano de trabalho do presente estudo 

Fatores Descrição 

Teoria Base Ancoragem de marca 

Estratégia do co-branding Alcance 

Tipo do co-branding Patrocinio 

Mensuração SERVQUAL 

Segmento do serviço Casa Noturna 

Segmento das âncoras Energéticos 

Cenário 
Show noturno, com a temática da casa noturna, e com uma marca 
de bebida energética patrocinando o evento 

Justificativas 

Melhora da posição competitiva no mercado; 
Aumento do valor na percepção do consumidor; 
Novos produtos e serviços são vinculados a uma imagem forte; 
Criação e ampliação do valor percebido ao cliente 

Fonte: elaborado pelos próprios autores 

 

Após essa definição do plano, os autores aplicaram um pré-teste para definir a 

marca da categoria de serviço, bem como a definição das marcas âncoras a serem 

avaliadas no contexto do presente estudo. 

3.5.1 Definição da categoria do serviço 

A categoria de serviço selecionada para o presente estudo foi o de serviço de 

entretenimento, motivada por ser um tema, até então, pouco explorado no âmbito de 

pesquisas acadêmico/científicas, principalmente no contexto de co-branding. 

Atualmente, os estudos com este enfoque encontrado na literatura foram de 

Cacciatori (2012) e o de Muniz, Silva e Francisco-Maffezzolli (2014). Visto a 

relevância do setor, houve o interesse por parte dos autores em investigar o tema na 

região de Curitiba, PR. 
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A definição do serviço está relacionada com base em estudos anteriores como, 

por exemplo, o estudo de Muniz, Silva e Francisco-Maffezzolli (2014), que em uma 

proposta de um modelo de mensuração da satisfação do consumidor de festas e 

baladas, conceitualizaram o significado de casa noturna. Para os autores a definição 

de casa noturna está “marcada pela música alta e um ambiente especial em termos 

de luz ambiente (mais escuro), efeitos de luz e a existência de pista de dança.” 

(MUNIZ, SILVA, MAFFEZZOLLI, 2014, p.95).  

Em um comparativo com bares, os autores pontuaram algumas diferenças de 

ambientes, como por exemplo o volume de som, a iluminação, a exclusão da pista 

de dança e a inclusão de serviço gastronômico. Sendo assim, casa noturna é o 

“termo que substituiu a palavra “festa” na linguagem jovem, e designa um evento, de 

forma geral noturno, que inclui música alta, iluminação e ambiente especial para o 

encontro das pessoas”. (MUNIZ, SILVA, MAFFEZZOLLI, 2014, p.95). 

Para o contexto deste estudo optou-se por um produto de alto envolvimento, pois 

conforme Fonseca (1999) o posicionamento de marcas de alto envolvimento deve 

privilegiar a pontencialização dos benefícios, pois, nesses cenários, os 

consumidores não buscam serviços com problemas, mas sim uma ótima alternativa. 

3.5.2 Definição das marcas âncoras 

Já a categoria de produto selecionada para o presente estudo foi o de bebida 

energética, motivada pelo crescimento desse mercado e a compatibilidade da 

bebida com o segmento do serviço escolhido para este projeto. 

De acordo com os dados da ABIR, entre os anos 2006 e 2010, a evolução do 

setor de bebidas energéticas foi mais de 300%. Em virtude desse crescimento, fez 

surgir no mercado uma centena de marcas nos últimos anos (MARCONDES, 2011). 

Em um levantamento estatístico da companhia Nielsen, sendo publicado pela 

revista Forbes, revela o mercado fragmentado de bebidas energéticas no Brasil, na 

qual existem 63 empresas produtoras. Sendo que o mercado é dominado pela 

marca Red Bull, com 50% de Market Share. As marcas Burn e TNT completa, 

respectivamente, as três primeiras colocações de participação (PIRES, 2012). Já 

segundo as previsões do GMN, o segmento ainda possui potencial para expansão e 

desnvolvimento, com um volume de 13% estimados para os próximos cinco anos, 

essa é uma representação da CAGR (PICASSO, 2013). 
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O perfil dos consumidores de bebidas energéticos é contemplado, em sua 

maioria, por jovens entre 18 e 28 anos, praticantes de esportes, frequentadores de 

academia e casas noturnas. Além disso, nos últimos anos o perfil desses 

consumidores está ganhando mais um novo estilo de usuário, que são as pessoas 

que consomem energéticos para melhorar a disposição para tarefas do cotidiano, 

como o trabalho e o estudo (WAGNER, 2011; AZEVEDO, 2012). 

Os energéticos se impulsionaram devido ao hábito de ser consumida com bebidas 

como a Vodka. Desta forma, o sabor fica mais suave, facilitando o consumo da 

bebida mais pesada. Fortalecendo esse cenário, algumas das principais marcas de 

bebidas energéticas, posicionam sua comunicação, principalmente, para o público 

noturno, com foco para aqueles que participam de festas de músicas eletrônicas 

(WAGNER, 2011). 

3.5.3 Definição do cenário 3x1 (Fase 1) 

O estudo foi realizado em duas fases. A primeira fase desse projeto teve caráter 

exploratório, com o intuito de compreender e desenvolver etapas do experimento, de 

caráter “pré-teste” para definir o substrato publicitário utilizado no estudo. Enquanto, 

a segunda etapa, de fato, foi a aplicação do experimento, na qual estuda a relação 

causa e efeito, em que a ocorrência de uma variável pode causar ocorrência em 

outra variável. 

Na realização da primeira fase, o objetivo central era entender qual estilo de casa 

noturna mais frequentado na cidade de Curitiba, como também as casas noturnas 

com maior e menor preferêcia declarada por parte da população a ser estudada. Os 

objetivos secundários foram avaliar as marcas de energéticos, com maior e menor 

nível de conhecimento e consumo por parte dos respondentes, e por fim, as 

sugestões dos nomes para o experimento. 

Para a realização do pré-teste Aaker, Kumar e Day (1998) aconselha que a 

pesquisa seja aplicada a um grupo de 15 a 25 pessoas, e que esses respondentes 

não precisam ser necessariamente, parte da amostra que se espera entrevistar no 

projeto, mas que se pode extrair informações relevantes para a continuidado do 

experimento. Dessa forma, a realização do survey contou com 45 respondentes, 

sendo 23 homens e 22 mulheres, todos residentes na cidade de Curitiba. Quanto a 

de idade, a mínima foi de 18 e a máxima 43 anos, na qual a máxima 43 anos. 
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Para definir qual seria a marca ideal de casa noturna, para ser utilizada nos 

experimentos, os respondentes foram aborados em dois cenários. O primeiro se 

tratava do estilo (musical) de casa noturna preferida. Foram selecionado 19 opções1 

de estilo musical, sendo: Axé, Black Music, Blues, Bossa Nova, Disco, Eletrônica, 

Folk, Forró, Funk, Hip Hop, Jazz, MPB, Pagode, Rap, Reggae, Rock, Samba, 

Sertanejo e Velha Guarda. Além disso, foi deixada uma opção “Outros Estilos”, 

contemplando dessa maneira 20 itens, caso as opções apresentadas não fossem 

suficientes. A ideia era não limitar o respondente a um único estilo, dessa maneira 

foi utilizado uma escala de múltiplas escolhas, na qual os mesmos poderiam 

assinalar todos os estilos de suas preferências.  

Os resultados, desta etapa, podem ser apreciados na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Avaliação dos tipos preferidos de casas noturnas 

# Estilo de Casa Noturna % 

01º Rock 51% 

02º Sertanejo 49% 

03º Eletrônica 44% 

04º MPB 27% 

05º Samba 24% 

06º Blues 22% 

07º Pagode 20% 

08º Bossa Nova 18% 

09º Jazz 16% 

10º Forró 13% 

11º Disco 11% 

12º Black Music 9% 

13º Folk 9% 

14º Reggae 9% 

15º Funk 7% 

16º Hip Hop 7% 

17º Axé 4% 

18º Rap 2% 

19º Velha Guarda 0% 

20º Outros Estilos 7% 

Fonte: dados da pesquisa 

_______________  
 
1
 Para a definição das 19 opções dos estilos, a serem utilizadas no survey de preparação do 
experimento, foi tido como referência a página de letras musicais do site Terra, no que tange os 
estilos mais acessados: https://letras.mus.br/estilos/mais_acessados.html 
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Já o segundo cenário foram apresentadas 20 nomes2 de casas noturnas da 

cidade de Curitiba: Aos Democratas, Bossa Nova, Caribbean Club, Club Vibe, 

Crossroads, Duc Club, Empório São Francisco, James, Layout80, Mais 55, Matriz e 

Filial, Rodeo Country, Santa Marta, Shed, The Peppers, Victoria Villa, VU, Wood's, 

WS Brazil eYankee. Essa avaliação seguiu os mesmos critérios da etapa anterior, 

sendo uma escala de mútipla escolha e pré-determinada pelos autores.  

Os resultados podem ser mais bem visualizados na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Avaliação de marcas sugeridas de casa noturnas 

# Casa Noturna Estilo da Casa Noturna % 

01º Wood's Sertanejo 43% 

02º Shed Sertanejo 35% 

03º Crossroads Rock 30% 

04º WS Brazil Samba 30% 

05º Bossa Nova Samba 25% 

06º Empório São Francisco Rock 23% 

07º Matriz e Filial Samba 23% 

08º Santa Marta Sertanejo 23% 

09º Caribbean Club Eletrônico 20% 

10º Mais 55 Alternativo 20% 

11º Aos Democratas Samba 18% 

12º The Peppers Rock 18% 

13º Club Vibe Eletrônico 15% 

14º James Alternativo 15% 

15º Layout80 Alternativo 15% 

16º Victoria Villa Sertanejo 15% 

17º VU Alternativo 10% 

18º Yankee Alternativo 8% 

19º Duc Club Eletrônico 5% 

20º Rodeo Country Sertanejo 3% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Enquanto isso, para determinar qual seriam as marcas forte e fraca de bebida 

energética, neste caso as âncoras, e que iriam compor o cenário de co-branding nos 

_______________  
 
2
 Foram selecionadas 20 casas noturnas de acordo com sites específicos sobre o tema, levando em 
consideração a definição da categoria do produto:  

1 – http://www.descubracuritiba.com.br/baresebaladas/ 
2 – http://guiadebaladas.com/pr/curitiba/baladas 
3 – http://www.festadasemana.com.br/curitiba/guia.php?tipo=baladas 

http://www.descubracuritiba.com.br/baresebaladas/
http://guiadebaladas.com/pr/curitiba/baladas
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experimentos, utilizou-se o mesmo estudo quantitativo, com os mesmos 45 

respondentes. Neste caso, foram apresentadas 11 opções3 de marcas de bebidas 

energéticas (critério): Bad Boy, Burn, Flying Horse, Fusion, Gladiator, Insano, 

Monavie, Monster, Red Bull, TNT e Vibe. Essa avaliação, também, ocorreu por meio 

de uma escala aberta e determinada previamente pelos autores. Já nesse bloco, os 

respondentes se restrigiram a uma única marca, sendo perguntados sobre a sua 

primeira opção de compra quanto à bebida energética.  

Os resultados podem ser mais bem avaliados na Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Avaliação de marcas sugeridas de bebidas energéticas 

# Bebida Energética Primeira Opção 

01º Red Bull 67% 

02º Burn 20% 

03º Insano 11% 

04º TNT 2% 

05º Bad Boy 0% 

06º Flying Horse 0% 

07º Fusion 0% 

08º Gladiator 0% 

09º Monavie 0% 

10º Monster 0% 

11º Vibe 0% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A ideia em mensurar qual era a primeira opção de escolha, das marcas de 

bebidas enegéticas, foi para entender qual a marca de mais preferência e de 

lembrança nesse segmento, para ser escolhida como a marca de âncora forte. E 

consequentemente a de menor “preferência”, dentre as votadas, era para ser 

escolhida a marca de âncora fraca. Mais detalhes, do questionário do pré-teste, 

podem ser vistos no Anexo B. 

Neste contexto, também foi levado em consideração o Market Share do segmento 

de bebidas enérgeticas. O Gráfico 1 encontra-se a lista das sete marcas mais 

_______________  
 
3
 As opções foram baseadas em um ranking das 10 principais marcas de energéticos, apresentado 
pelo blog Virando Copos (http://virandocopos.wordpress.com/2011/07/14/top-10-energeticos/), mais 
a marca Insano, não apresentada no blog, mas lembrada por um dos autores desse projeto.  
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valiosas do segmento, no cenário nacional, o que evidencia a importância do 

mercado nas duas marcas estudadas nesse projeto. 

 

Gráfico 1 – Market Share de Bebidas Energéticas 

 
Fonte: Nielsen-Jan 2011 

 

Como resultado dessa fase, os autores optaram pela escolha da casa noturna 

Wood’s (como a mais frequentada), ilustrada na Figura 12, somado ao estilo musical 

da casa, o sertanejo, que ficou como a segunda melhor preferência em estilo de 

casa noturna, compondo dessa forma o cenário de serviço do projeto.  

 

Figura 12 – Logomarca da casa noturna Wood’s 

 

Fonte: site oficial Wood’s Bar. 

 

Já as marcas de bebidas energéticas, selecionadas para este estudo, foram a 

Red Bull (marca de âncora forte) e a TNT (marca de âncora fraca), ilustradas na 

Figura 13. Os autores entenderam que as sete marcas de bebidas energéticas não 

votadas no survey, podem ser por falta de conhecimento da marca e não por 

preferência, na qual era a definição que os autores buscavam compreender com o 
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pré-teste. Visto isso, a marca escolhida nesse projeto como âncora fraca (TNT), foi 

optada por ser a menos lembrada entre as votadas. Dessa forma, essas marcas de 

energéticos foram escolhidas para serem os patrocínios do co-branding.  

 

Figura 13 – Logomarca das bebidas energéticas Red Bull e TNT 

 

Fonte: site oficial da Red Bull e TNT. 

 

No mesmo levantamento, os autores elaboraram e sugeriram alguns nomes de 

evento de shows para a música sertaneja, visando o possível nome para o 

experimento de co-branding.  

Os nomes sugeridos foram pautados em cima de eventos já realizados na cidade 

de Curitiba, como também no cenário nacional e internacional, do próprio segmento, 

como por exemplo o festival Villa Mix (da cidade de Goiânia) e o festival Country 

Festival (da cidade de Curitiba). O resultado desta fase podem ser visto na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Avaliação dos nomes para o evento sertanejo 

Nome Opção 

Summer Country 7% 

Summer Sertanejo 7% 

Verão Country 7% 

Verão Sertanejo 27% 

Villa Country 25% 

Nenhuma Alternativa 30% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A partir dos dados coletados, identificou-se que opção “nenhuma das 

alternativas”, ficou a frente dos nomes sugeridos pelos autores. Mas ao comparar as 

porcentagens, é identificada uma maior afeição dos respondentes pelo nome “Verão 

Sertanejo”, das opções mencionadas pelos autores. Com isso, os autores definiram 

essa proposta como o nome oficial do serviço criado na estratégia de co-branding. 
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Após definida as marcas e o nome do co-branding, a serem utilizados nos 

experimentos, o logotipo e o anúncio publicitário foram criados, em caráter 

promocional, para manipulação de três situações de marca, especialmente para este 

estudo, como mostra o Quadro 18.   

 

Quadro 18 – As situações criadas para manipulação do projeto 

Situações 

Anúncio promocional somente com a marca Wood’s 

Anúncio promocional com a marca Wood’s com a aliaça do energético Red Bull 

Anúncio promocional com a marca Wood’s com a aliaça do energético TNT 

Fonte: elaborado pelos próprios autores 
 

Os anúncios, desenvolvido pelos próprios autores, foram criados devidamente 

validados como estrutura real, passível de ser considerada como anúncio verdadeiro 

e com informações relevantes. Desta forma, espera-se ter condições de controle e 

manipulação da variável independente do estudo – a aliança entre marcas.  

3.5.4 Estímulo das respostas e contexto 

O consumidor jovem pode ser considerado como um dos principais mercados 

potenciais e, devido a isso, torna-se importante o aprofundamento de estudos que 

explorem conteúdos relevantes sobre este segmento. Outro ponto importante é a 

diferenciação que esta fatia da população sofre por influências da cultura e do 

ambiente onde estão inseridos. Nota-se, assim, que os jovens preferem produtos e 

marcas que sejam reflexos de sua geração (THAKOR; GONEAU-LESSARD, 2009). 

Conforme Sheth, Mittal e Newman (2001), a idade talvez tenha o impacto mais 

abrangente sobre o comportamento do consumidor. Ela configura-se em um 

determinante pessoal relevante, a ser estudado em virtude de três motivos. 

Primeiramente, tanto as necessidades quanto os desejos variam imensamente de 

acordo com a idade. O segundo motivo é que a idade ajuda a determinar a receita 

do ciclo de vida (quantia estimada que uma empresa pode esperar receber de um 

cliente ao longo da vida desse cliente) de um consumidor. Por fim, as mudanças na 

composição etária de uma população implicam grandes alterações nos mercados e 

nos valores e demandas dos consumidores como um todo. 

Nesse contexto, o público jovem como estímulo das respostas para o presente 

estudo encontra amparo na literatura. Além disso, a facilidade de acesso a esse 
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público configura-se em uma determinante, pois a amostra será constituída 

basicamente por universitários, bem como a afinidade desse público com a categoria 

de produto escolhida, tratada a seguir (PEREIRA; ALMEIDA; LAUX, 2006). 

Para tanto será manipulada a variável independente co-branding, considerando 

em primeiro momento a aliança estratégica de uma casa noturna de alta preferência 

da cidade de Curitiba com uma marca de âncora forte de bebida energética, sendo 

essa o cenário 1, representado pela Figura 14.  

 

Figura 14 – Cenário 1: Anúncio Wood’s e Red Bull 

 

Fonte: elaborado pelos próprios autores. 

 

Em um segundo momento, é considerado a aliança da mesma casa noturna, 

neste caso, com uma marca de âncora fraca de bebida energética (cenário 2), 

mostrada na Figura 15.  

 

Figura 15 – Cenário 2: Anúncio Wood’s e TNT 

 

Fonte: elaborado pelos próprios autores. 
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E o último momento, será considerado somente casa noturna de alta preferência 

da cidade de Curitiba (cenário 3), conforme a Figura 16.  

 
Figura 16 – Cenário 3: Anúncio Wood’s 

 

Fonte: elaborado pelos próprios autores. 

 

Também, como forma de estímulo das respostas, foi apresentado um release 

sobre o evento, com detalhes do local, das vendas dos ingressos, as atrações, as 

marcas patrocinadoras e por fim um call-to-action, como mostrada no Quadro 19. 

 

Quadro 19 – Release do lançamento do evento Verão Sertanejo 

Situações 

A primeira edição do festival VERÃO SERTANEJO em Curitiba acontecerá em janeiro  
na Pedreira Paulo Leminski! 

 
O line-up traz na programação grandes nomes do cenário sertanejo, como: 

- Jorge e Mateus 
- Luan Santana 
- Gusttavo Lima 

- Thaeme e Thiago 
- Maria Cecilia e Rodolfo 

- Lucas Lucco 
- e o grupo Sorriso Maroto. 

 
O primeiro lote de ingressos estará a venda a partir de novembro.  

A compra será por meio do site www.ingresso.com.br 
 

O evento que conta com uma mega estrutura, e irá receber cerca de 30 mil pessoas,  
em mais de 8 horas de festa, para comemorar o inicio do Verão! 

 
Esse evento é uma realização da Wood's Bar.  

 
(adaptado para os cenários WRED e WTNT) 

Fonte: elaborado pelos próprios autores 
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Lembrando que, a abordagem principal deste estudo é a influência do uso da 

estratégia de co-branding sobre a expectativa da qualidade percebida, no contexto 

de serviços, considerando o efeito moderador a teoria de ancoragem de marca.  

Dessa forma, o co-branding representa a variável independente, enquanto a 

expectativa da qualidade percebida, em relação à marca e ao anúncio, é a variável 

dependente. Por fim, a teoria de ancoragem de marca será a variável moderadora 

do presente estudo. 

3.5.5 Definição da população e amostra 

Em estudos de pesquisa de marketing, o objetivo inicial é adquirir informações 

sobre as características de certa população a ser investigada. Nesse sentido, o 

termo população corresponde ao “o agregado, ou soma, de todos os elementos que 

compartilham algum conjunto de características comuns" (MALHOTRA, 2012, p. 

270). Já quanto a amostra, deve ser interpretada como uma pequena parte da 

população, escolhida para representá-la na pesquisa, e selecionada seguindo algum 

critério pré-estabelecido. Resumindo, uma amostra representa o “subconjunto do 

universo ou população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as 

características desse universo ou população” (GIL, 1999, p. 91).  

Com isso, a população-alvo deve ser escolhida com cuidado e muita exatidão. 

“Uma definição imprecisa da população-alvo resulta, na melhor das hipóteses, em 

uma pesquisa ineficaz e, na pior das hipóteses, conduz a enganos e erros” 

(MALHOTRA, 2012, p. 271).  

Nesta pesquisa, a estruturação da população-alvo segue o esquema 

representado no Quadro 20. 

 

Quadro 20 – Estruturação da população-alvo. 

Período Extensão Amostragem Elementos 

09 de outubro de 2014 a 
16 de outubro de 2014 

Cursos de Graduação 
da PUCPR 

Frequentadores de 
Casas Noturnas 

Homens e Mulheres 
Entre 18 a 50 anos 

Fonte: elaborado pelos próprios autores 
 

Sendo assim, a população-alvo dessa pesquisa é formada por pessoas de ambos 

os sexos, entre 18 e 50 anos de idade, estudantes de cursos de graduação, da 

PUCPR e que frequentam casas noturnas do segmento musical sertanejo da cidade 
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de Curitiba. Esta etapa foi conduzida dentro do período de oito dias, entre o dia 09 

de outubro de 2014 até o dia 16 de outubro de 2014. 

3.5.6 Procedimentos da pesquisa 

Para Malhotra (2012), o processo na preparação de uma amostragem inclui as 

seguintes etapas: (a) definição da população-alvo; (b) determinação da composição 

da amostra; (c) escolha da(s) técnica(s) de amostragem; (d) determinação do 

tamanho da amostra e; (e) execução do processo de amostragem. 

Com isso, a técnica escolhida para esse projeto será de amostragem não 

probabilística por conveniência, na qual Hair (2006) defende que a unidade é 

escolhida pelo pesquisador. A amostragem por conveniência: “procura obter uma 

amostra de elementos convenientes, a seleção das unidades amostrais é deixada 

em grande parte a cargo do entrevistador” (MALHOTRA, 2012, p.275). Hair (2006) 

acrescenta que a amostra por conveniência envolve a seleção de elementos da 

amostra que estejam mais disponíveis para tomar parte no estudo e que podem 

oferecer as informações necessárias.  

Além disso, os respondentes foram distribuídos de forma aleatória, entre os 

grupos experimentais. Dando oportunidade dos respondentes caírem em qualquer 

uma das três pesquisas construídas para esse projeto. 

3.5.7 Técnica de coleta de dados  

A coleta de dados será realizada por meio de coleta de campo com utilização de 

questionário estruturado, elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. O 

instrumento de coleta de dados foi desenvolvido com base na revisão da literária. 

Todas as questões do questionário são do tipo alternativa fixa, obrigando o 

respondente a escolher entre um conjunto predeterminado de respostas 

(MALHOTRA, 2012).  

A coleta de dados foi realizada via internet, com uso do sistema Qualtrics. Este 

sistema permite a construção de um formulário interativo e de fácil navegação pelo 

usuário. O questionário foi dividido em nove blocos. A única diferença entre os 

experimentos é quanto ao bloco 8 (oito) e 9 (nove), ilustrado a seguir na Tabela 5, 

que só foram exibidos para quem respondeu os experimentos 1 e 2, em que as 

marcas de bebidas energéticas Red Bull ou TNT foram avaliadas. 
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Tabela 5 – Blocos de perguntas dos experimentos 

Bloco Descrição do Bloco Itens Avaliados 

01 Filtro 2 

02 Abordagens sobre estilo musical sertanejo 2 

03 Abordagens sobre a casa noturna Wood’s 2 

04 ESCALA: Imagem de Marca (Wood’s) 4 

05 ESCALA: Avaliação do Serviço 4 

06 ESCALA: Expectativa da Qualidade Percebida 22 

07 ESCALA: Intenção de Compra 3 

08 Abordagens sobre a bebida energética estudada 2 

09 ESCALA: Imagem de Marca (Red Bull ou TNT) 4 

10 ESCALA: Critério Brasil 11 

Fonte: elaborado pelos próprios autores 

 

As escalas do questionário são do tipo diferencial semântico, tipo Likert, com sete 

pontos para as variáveis independentes e a variável dependente. 

Foi colocado como filtro de pesquisa a condição de o respondente ser brasileiro, 

residir em Curitiba, frequentar casas noturnas do estilo sertanejo da cidade, além de 

serem universitários de algum curso de graduação da PUCPR. 

No que tange a questão de frequentar uma casa noturna do estilo sertanejo, os 

autores identificaram outras quatros variáveis que poderiam se encaixar como filtro 

desse trabalho, na qual é ilustrada na Figura 17. 

 

Figura 17 – Funil com as possibilidades de filtros 

 

Fonte: elaborado pelos próprios autores. 
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A Figura 17 relata o filtro com menos probabilidade de ser assertiva, perdendo 

qualidade de estudo, neste caso “frequentar casas noturnas”, que traduz somente o 

serviço estudado, esquecendo o segmento e a marca.  

Já a variável mais correta, dentro de um funil de alta qualidade, neste caso é 

“frequentar a casa noturna Wood’s”, que engloba o serviço, segmento e a marca 

estudada. Mas devido a amostra e o plano estipulado para esse projeto, os autores 

escolheram a alternativa que traz o serviço mais o segmento, deixando de lado a 

marca, visto que “frequentar alguma casa noturna do segmento sertanejo”, já 

contém o cenário do estudo.  

Mais detalhes, do questionário do experimento, podem ser vistos no Anexo C. 

3.5.8 Técnica de análise de dados  

Para a análise de dados, utilizou-se o procedimento de estatística descritiva, teste 

de confiabilidade (alfa de Cronbach), análise de variância (ANOVA), análise do teste 

T e por último a análise de regressão, por meio do software SPSS – Statistical 

Package for the Social Sciences. 
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4 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão reportados os resultados da pesquisa, iniciando com o 

processo de coleta e garantia de qualidade dos dados. Em seguida, será descrita a 

amostra nos termos que interessam à análise dos dados, neste caso o perfil e os 

hábitos dos consumidores. Para se proceder à análise de variância e o teste de 

confiabilidade, foi efetuada a análise da variável manipulada, dependente e as de 

controles, relatada na segunda parte das análises, com foco em reforçar os aspectos 

da teoria empregada, e averiguar a adequação das escalas mensuradas. 

Finalmente, as hipóteses do trabalho serão testadas na sessão final deste capítulo. 

4.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

Nesta seção serão relatados os procedimentos realizados para a coleta dos 

dados e para o seu tratamento, visando garantir sua total qualidade, bem como será 

descrita a amostra obtida, em termos das características do perfil e hábitos 

4.1.1 Coleta dos Dados (Fase 2) 

Na segunda fase, na qual foi realizado de fato os experimentos, os dados foram 

coletados mediante o preenchimento dos questionários online hospedados no 

provedor de serviços de pesquisa Qualtrics de forma presencial, em sala de aula 

e/ou laboratório de informática, juntamente com o professor da aula e com 

acompanhamento dos dois pesquisadores.  

A coleta em sala de informática teve caráter aleatório, um ambiente controlado e 

com sorteio dos cenários de pesquisa. Neste caso havia um recipiente, com papéis 

que possuiam links encurtadores, na qual ao digitar o link o aluno era levado para a 

página do questionário. Desta forma qualquer membro da amostra teve a mesma 

probabilidade de ser selecionado, em um total de 150 possibilidades para cada 

contexto. Neste recipiente haviam um total de 450 papéis, sendo 150 papéis para o 

cenário Wood’s e Red Bull (WRED), 150 para o cenário Wood’s e TNT (WTNT) e 

150  para o cenário somente Wood’s (WBAR). 

As solicitações foram realizadas junto a estudantes universitários dos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Marketing, Publicidade/Propaganda 
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e Relações Públicas da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) na 

cidade de Curitiba, como mostra a Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Descrição da coleta total 

# Curso Período Turno WRED WTNT WBAR Total 

01 Administração 2º Período Manhã 7 22 3 32 

02 Administração 3º Período Noite 5 10 9 24 

03 Administração 4º Período Manhã 10 0 5 15 

04 Administração 4º Período Noite 12 20 8 40 

05 Administração 6º Período Noite 19 10 27 56 

06 Ciências Contábeis 7º Período Noite 6 5 3 14 

07 Jornalismo 5º Período Manhã 3 2 0 5 

08 Marketing 2º Período Noite 6 5 12 23 

09 Marketing 4º Período Noite 9 15 12 36 

10 Marketing 6º Período Noite 8 8 8 24 

11 Publicidade e Propaganda 3º Período Manhã 2 3 1 6 

12 Publicidade e Propaganda 4º Período Manhã 13 5 8 26 

13 Publicidade e Propaganda 6º Período Noite 15 14 11 40 

14 Publicidade e Propaganda 8º Período Noite 2 3 1 6 

15 Relações Públicas 2º Período Manhã 11 5 14 30 

16 Relações Públicas 4º Período Manhã 7 9 6 22 

17 Relações Públicas 6º Período Manhã 2 2 3 7 

TOTAL 
137 

(34%) 

138 

(34%) 

131 

(32%) 
406 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A coleta pessoal, além de aplicada nas aulas realizadas em laboratório de 

informática, também foi impressa e entregue em sala de aula normal. Já para este 

caso, a coleta em sala de aula não teve caráter aleatório, pois os questionários (dos 

três cenários) foram misturados antecipadamente, e foram entregues de acordo com 

a sequência do embaralhamento, sem intencionalidade.  

Neste contexto haviam um total de 45 questionários impressos, sendo 15 

impressões para cada cenário estudado. Filtrando os respondentes de acordo com o 

propósito do projeto, e na qual teve as instruções dos pesquisadores. 

A Tabela 7 mostra o cronograma de coleta em laboratório (PL) e em sala (PS), no 

período de uma semana, entre os dia 09 e 16 de outubro de 2014. 
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Do total de 406 questionários obtidos, foram descartados 1 não preenchidos 

completamente, em que se notava a desistência do respondente, desta forma foram 

avaliados 405 questionários. Assim sendo, a pesquisa teve o retorno de 99,8%. 

 
Tabela 7 – Ordem da coleta de dados das turmas selecionadas 

# DATA DIA Curso Período Turno Local 

01 09/10/14 Quinta-Feira Publicidade e Propaganda 6º Período Noite PL 

02 14/10/14 Terça-Feira Administração 3º Período Noite PL 

03 14/10/14 Terça-Feira Marketing 4º Período Noite PL 

04 14/10/14 Terça-Feira Marketing 6º Período Noite PL 

05 15/10/14 Quarta-Feira Publicidade e Propaganda 4º Período Manhã PL 

06 15/10/14 Quarta-Feira Relações Públicas 2º Período Manhã PL 

07 15/10/14 Quarta-Feira Relações Públicas 6º Período Manhã PS 

08 15/10/14 Quarta-Feira Publicidade e Propaganda 3º Período Manhã PS 

09 15/10/14 Quarta-Feira Publicidade e Propaganda 8º Período Noite PS 

10 15/10/14 Quarta-Feira Marketing 2º Período Noite PL 

11 15/10/14 Quarta-Feira Administração 4º Período Noite PL 

12 15/10/14 Quarta-Feira Administração 6º Período Noite PL 

13 16/10/14 Quinta-Feira Administração 2º Período Manhã PL 

14 16/10/14 Quinta-Feira Administração 4º Período Manhã PL 

15 16/10/14 Quinta-Feira Jornalismo 5º Período Manhã PS 

16 16/10/14 Quinta-Feira Relações Públicas 4º Período Manhã PL 

17 16/10/14 Quinta-Feira Administração 6º Período Noite PL 

18 16/10/14 Quinta-Feira Ciências Contabéis 7º Período Noite PL 

Fonte: dados da pesquisa 

 

E desse total de questionários preenchidos e finalizados corretamente, foram 

ainda excluídos aqueles que declararam não terem o hábito de frequentar casas 

noturnas de estilo musical sertanejo, resultando em mais 217 exclusões, 54% dos 

respondentes, como mostra o Gráfico 2.  

 
Gráfico 2 – Frequentadores de casas noturnas do segmento sertanejo 

 
Fonte: tratamento dos dados estudados 
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Esses respondentes foram excluídos, pois o hábito de frequentar casas noturnas 

de estilo sertanejo era considerado um filtro da pesquisa. Neste sentido mostra-se a 

importância do respondente ter o costume em frequentar o cenário estudado. 

Assim, o número de questionários válidos utilizados para análise foi de 188, 

constituindo-se em uma amostra adequada para se efetuar as análises.  

4.1.2 Qualidade dos Dados 

Duas medidas esseciais para descrever uma distribuição não-normal são os 

dados de skewness e de kurtosis. Para o caso do skewness, coeficiente próximo de 

zero simobilza simetria, caso não seja obtido esse dado, uma direção à esquerda 

para números negativos e, à direita para números positivos. A kurtosis mensura a 

concentração próxima a média. No caso da normalidade, o valor ideal é 3. Caso seja 

menor, a distribuição é mais achatada chamada platykurtic. Ou se for maior, o pico é 

mais acentuado e a distribuição é chamada leptokurtic. A Tabela 8 mostra os 

resultados resumidos para a análise de normalidade (skew e kurtosis). 

 

Tabela 8 – Análise da normalidade dos dados 

 Normalidade WRED WTNT WBAR 

 Itens skew kurtosis skew kurtosis skew kurtosis 

T
a

n
g

ib
ili

d
a
d

e
 

Equipamentos com aparência moderna. -2,185 5,423 -2,045 5,347 -1,355 1,409 

Instalações físicas atraentes. -2,739 7,676 -1,922 3,714 -1,490 1,487 

Boa aparência dos funcionários. -1,558 2,297 -1,540 2,527 -1,341 0,963 

Qualidade dos catálogos, manuais e 
sinalização. 

-2,580 7,661 -2,656 7,561 -1,739 2,203 

C
o
n

fi
a

b
ili

d
a

d
e
 

Manutenção dos serviços pelos prazos 
divulgados. 

-2,392 5,766 -2,197 4,687 -1,558 1,607 

Interesse em resolver os problemas dos 
clientes. 

-2,610 7,161 -2,745 7,574 -2,139 3,767 

Fornecimento dos serviços combinados de 
maneira certa logo na primeira vez. 

-2,925 9,752 -2,089 5,169 -1,803 3,025 

Cumprimento dos prazos combinados. -3,215 10,388 -2,482 6,018 -2,194 4,150 

Manutenção e guarda dos registros 
comerciais e dos clientes sem erros. 

-2,756 8,553 -1,872 4,136 -2,752 8,958 

A
te

n
d

im
e

n
to

 

Informação correta de prazos de execução 
dos serviços pelos funcionários. 

-2,712 7,554 -1,657 2,223 -1,502 1,221 

Atendimento imediato dos clientes. -1,716 2,980 -2,204 5,625 -0,910 -0,680 

Funcionários sempre dispostos a ajudar os 
clientes. 

-2,347 5,709 -2,333 5,154 -2,175 3,888 

Funcionários sempre livres para responder 
os pedidos dos clientes. 

-1,911 3,814 -1,625 3,161 -1,490 1,487 
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 Normalidade WRED WTNT WBAR 

 Itens skew kurtosis skew kurtosis skew kurtosis 

S
e

g
u

ra
n
ç
a
 

Funcionários com postura que inspira 
confiança aos clientes. 

-2,879 9,112 -1,582 1,786 -2,356 5,912 

Funcionários bem treinados para atender 
os clientes. 

-2,888 9,027 -2,013 3,091 -2,215 4,128 

Funcionários cordiais com os clientes. -2,577 7,356 -2,259 5,569 -2,229 4,394 

Funcionários com conhecimento para 
responder as dúvidas dos clientes. 

-2,838 8,509 -2,103 4,267 -1,793 2,398 

Atenção individual aos clientes. -0,265 0,893 -0,645 0,182 0,001 -1,147 

E
m

p
a

ti
a
 

Horário de funcionamento conveniente 
para os clientes. 

-1,979 4,319 -1,164 0,442 -0,929 -0,458 

Funcionários, na quantidade e com a 
qualidade necessária para dar atenção 
pessoal aos clientes. 

-1,176 0,509 -1,671 2,546 -0,843 -0,878 

Tratamento dos interesses do cliente como 
prioridade. 

-1,209 0,662 -1,660 3,323 -0,636 -1,007 

Entendimento das necessidades 
específicas de seus clientes. 

-1,590 1,839 -1,270 1,226 -1,096 0,603 

        

Fonte: dados da pesquisa 

 

Os dados submetidos a análise de normalidade multivariada, considerando o 

cálculo dos valores de skewness e kurtosis, registrou a ocorrência de não 

normalidade em algumas das variáveis manifestas do modelo SERVQUAL, na qual 

sua concentração foi nos cenário WRED (16 itens) e WTNT (14 itens). Ainda que o 

nível da não normalidade identificada tenha sido considerado alto, este fato exigiu 

cuidado especial na seleção do método a ser aplicado para a avaliação de variância. 

4.1.3 Perfil da Amostra 

O perfil demográfico da amostra, apresentado na Tabela 9, traz um predomínio de 

mulheres (63,8%), o que está alinhado com o perfil do universitário brasileiro, 

composto de 57% de mulheres no ensino presencial (FEETEERJ, 2011). Também 

um perfil jovem, com 79,2% dos componentes com até 22 anos, em uma amostra 

com mínimo 18 anos e o máximo 43 anos, sendo a média de idade de 21 anos, e 

com um desvio padrão de 3,235.  

Em relação à classe econômica, seguindo o Critério Brasil, a maioria dos casos 

são considerados da classe B, totalizando 46,8% da amostra, seguidos pela classe 

A, C e D, a última sendo a minoria, essas classe são representadas por 45,2%, 7,5% 

e 0,5%, respectivamente. 
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Tabela 9 – Perfil demográfico da amostra 

Fatores Demográficos  Freq. Abs. Freq. % Freq. Acum. 

Sexo Feminino 120 63,8% 63,8% 

 Masculino 68 36,2% 100,0% 

Classe Econômica Classe A1 17 9,0% 9,0% 

 Classe A2 68 36,2% 45,2% 

 Classe B1 46 24,5% 69,7% 

 Classe B2 42 22,3% 92,0% 

 Classe C1 12 6,4% 98,4% 

 Classe C2 2 1,1% 99,5% 

 Classe D 1 0,5% 100,0% 

GERAL  188 100%  

Fonte: dados da pesquisa 

 

A amostra possui 100% de cursos relacionados à comunicação ou negócios. 

Como pode ser avaliada no Gráfico 3, o curso predominante é Administração (ADM), 

com 81 questionários validados. Completa os principais cursos, Publicidade e 

Propaganda (PP), Marketing (MKT) e Relações Públicas (RP), com 32, 36 e 26 

respondentes, respectivamente.  

 

Gráfico 3 – Perfil acadêmico da amostra 

 

Fonte: tratamento dos dados estudados 

 

Os cursos de Ciências Contábeis e Jornalismo, citados no Gráfico 3 como 

“outros”, fecham a amostra com 7% de respondentes válidos, sendo 8 para Ciências 

Contábeis e 5 de Jornalismo. 
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4.1.4 Hábitos de Consumo da Amostra 

Como seria de se esperar, esse perfil jovem, de renda média/alta, e que tem o 

hábito de frequentar casas noturna de estilo musical sertanejo, tem um gosto por 

música sertaneja elevado, como mostra a Tabela 10, em uma escala de sete pontos, 

a média foi de 5,38. Em contra partida, o mesmo público não tem o hábito de 

frequentar a casa noturna estudada, a Wood’s, sendo a média de 3,80, em uma 

escala de sete pontos, dessa maneira a amostra ficou abaixo da média. Em ambos 

os casos não houve diferença significativa entre as médias, p>0,05. 

 
Tabela 10 – Perfil do hábito da amostra 

Hábito N MED DP F Sig 

Frequenta a casa noturna Wood’s 188 3,80 1,893 0,226 0,798 

Gosta de música sertaneja 188 5,38 1,616 0,804 0,449 

Consome o energético Red Bull em casas noturnas 62 5,08 1,884 - - 

Consome o energético TNT em casas noturnas 70 2,78 1,710 - - 

Consome energético em casas noturnas 132 3,86 2,171 - - 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Já em relação ao consumo de bebidas energéticas em casa noturna, a média 

geral, somando os dois cenários que incluia essa questão, foi de 3,86, em uma 

escala de sete pontos. Ao quebrar os questionários, nota-se o consumo maior da 

marca Red Bull em casas noturnas, com uma média de 5,08. Já a marca de 

energéticos TNT, teve uma média de 2,78 de consumo em casas noturnas. 

 

Tabela 11 – Hábito em frequentar casas noturnas sertanejas 

Fator  Freq. Abs. Freq. % Freq. Acum. 

Frequência Diariamente 2 1% 1% 

 Semanalmente 30 16% 17% 

 Quinzenalmente 32 17% 34% 

 Mensalmente 66 35% 69% 

 Bimestralmente 22 12% 81% 

 Trimestralmente 13 7% 88% 

 Semestralmente 11 6% 94% 

 Anualmente 12 6% 100% 

GERAL  188 100% 100% 

Fonte: dados da pesquisa 
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Embora a amostra não tenha declarado uma frequência moderada em relação a 

casa noturna escolhida para essa pesquisa, a Wood’s, a maior parte costuma 

frequentar casas noturnas do segmento sertanejo, como ilustra a Tabela 11.  

Considerando a frequência declarada, 81% da amostra apresenta o hábito de 

frequentar ao menos uma vez a cada dois meses. Sendo assim, pode-se dizer que a 

amostra tem uma relação essencial com o segmento do serviço estudado nessa 

pesquisa. Comprovando-se a definição do filtro utilizado na pesquisa. Dessa 

maneira, ressalta a importância da amostra em consumir o serviço escolhido para 

esse projeto. 

4.2 AVALIAÇÃO DAS MARCAS 

Esta seção traz os resultados da análise ANOVA e do teste de confiabilidade da 

Imagem de Marca da casa noturna Wood’s, bem como das marcas de bebidas 

energéticas Red Bull e TNT. Reforçando que, a imagem da marca esta relacionada 

às associações criadas pelo consumidor, para reconhecer determinada marca. E tais 

comparações e lembranças devem ser resultado das vantagens ligadas ao 

produto/serviço, aos aspectos funcionais e simbólicos, às experiências anteriores do 

consumidor e às atitudes ante a marca (KELLER; MACHADO, 2006) 

4.2.1 Imagem da marca principal: Wood’s 

A escala de Imagem de Marca utilizada é uma dimensão da escala total de 

mensuração de CBBE (customer-based brand equity), modelo proposto por 

Francisco-Maffezzolli (2010) e composta por 4 variáveis, agrupadas em uma 

dimensão. Foi medida com escala Likert de sete pontos (1 a 7). 

A Tabela 12 apresenta as estatísticas descritivas, análise ANOVA e o teste de 

confiabilidade dos itens de imagem das marcas para cada contexto. Todos os 

indicadores se enquadram ou ficam acima da média da escala, desta forma pode-se 

afirmar que a imagem, na qual os respondentes possuem, da casa noturna Wood’s é 

favorável. Destacando-se a última variável da escala, que obteve a melhor média 

geral entre os cenários (5,20), e que refere-se a imagem (ruim ou boa) da casa 

noturna Wood’s.  

Testes de comparação de médias também foram desenvolvidos para o 

conhecimento da imagem da marca Wood’s. Com esse teste, pode-se confirmar que 
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não há diferença, entre a escala, nos três cenários. Das quatros variáveis da escala, 

o contexto WTNT (âncora fraca) obteve média superior em três oportunidades (nos 

itens 1, 3 e 4, com médias de 5,17, 4,87 e 5,39, respectivamente). 

E para testar a confiabilidade da escala, foi utilizado o coeficiente alfa de 

Cronbach, calculado para os quatros itens, com o resultado de p=0,863. 

 
Tabela 12 – Imagem de Marca da Wood’s (por indicadores) 

Indicadores Cenários N Média DP F Sig Alpha 

Sucesso” é uma das 

palavras que definem a 

casa noturna Wood's Bar 

DISCORDO 

CONCORDO 

WRED 62 4,66 1,588 

1,971 0,142 

0,863 

WTNT 70 5,17 1,393 

WBAR 56 4,91 1,443 

TOTAL 188 4,93 1,482 

A casa noturna Wood's 

tem uma imagem única e 

positiva, comparada com 

outras concorrentes 

DISCORDO 

CONCORDO 

WRED 62 4,45 1,606 

0,820 0,442 

WTNT 70 4,74 1,520 

WBAR 56 4,77 1,440 

TOTAL 188 4,65 1,524 

Quando o assunto é casa 

noturna, o serviço da 

Wood's é 

RUIM 

BOM 

WRED 62 4,60 1,614 

0,619 0,539 
WTNT 70 4,87 1,434 

WBAR 56 4,82 1,390 

TOTAL 188 4,77 1,480 

A imagem que você tem 

da Wood's é: 

NEGATIVA 

POSITIVA 

WRED 62 4,95 1,562 

1,551 0,215 
WTNT 70 5,39 1,397 

WBAR 56 5,23 1,293 

TOTAL 188 5,20 1,429 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Para efeito comprobatório, a Tabela 13 apresenta qual cenário obteve a melhor 

média, neste caso o cenário WTNT possui a melhor média (5,04). Mas dentre o 

contexto estudado, o construto de Imagem de Marca não resultou em diferença 

significativa entre os questionários. Dessa maneira a casa noturna Wood’s possui 

uma avaliação semelhante dentre os três cenários.  
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Tabela 13 – Imagem de Marca da Wood’s (por cenários) 

Cenário N Média DP F Sig 

WRED 62 4,66 1,335 

1,577 0,209 
WTNT 70 5,04 1,193 

WBAR 56 4,93 1,193 

TOTAL 188 4,88 1,245 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Sendo assim, para representar a diferença entre as médias dos cenários, o 

Gráfico 4 mostra a distorção da média do contexto WRED comparanda com as 

médias dos demais cenários e a média geral. 

 

Gráfico 4 – Médias estimadas para imagem da marca Wood’s 

 
Fonte: tratamento dos dados estudados 

 

Mesmo a diferença entre as médias, apresentadas no Gráfico 4, a linha não 

sofre distorção significativa, o que exemplifica que em ambos os cenários a Imagem 

de Marca da casa noturna é favorável. O resultado esperado nesse contexto era de 

proximidade entre os cenários, sem diferença discrepante, sendo que a imagem de 

marca deveria estar igual ou idêntica para os três estudos, visto o filtro determinado. 

4.2.2 Imagem das marcas âncoras: Red Bull e TNT 

A escala de Imagem de Marca utilizada para mensurar as marcas de bebidas 

energéticas foi a mesma que avaliou a casa noturna Wood’s. Os resultados gerais, 

da análise ANOVA e de teste confiabilidade são apresentados na Tabela 14, para 

cada uma das marcas estudadas. 
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Para este cenário, foram denominadas as marcas de bebidas energéticas como 

as âncoras para o co-branding. O pré-teste apontou a Red Bull como a marca mais 

favorável do consumidor, dessa maneira sendo considerada a âncora forte. E 

também evidenciou a TNT como a marca menos favorável do mesmo consumidor, 

sendo assim a mesma foi declarada como a âncora fraca. 

Os resultados apresentam que a marca Red Bull teve a melhor avaliação ao ser 

comparada com a marca TNT. Tal resultado era esperado, uma vez que os 

indicadores do pré-teste informaram uma tendência favorável para a marca Red Bull.  

As avaliações da Red Bull mostraram-se positivas em todos os itens, dentro da 

escala Likert de sete pontos, variando de 6,23 a 6,48, médias consideradas altas. Já 

a avaliação da TNT registrou relação oposta, tendo sido a marca com as menores 

avaliações em todos os itens, diversificando-se entre 3,80 e 4,74, e neste caso as 

médias são consideradas baixas. Os resultados ainda idicam que há certa paridade 

de medida em algumas variáveis entre as marcas, em relação a média total das 

médias, como pode ser verificada na Tabela 14.  

 

Tabela 14 – Imagem de Marca da Red Bull e TNT (por indicadores) 

Indicadores Cenários N Média DP T Sig Alpha 

Sucesso” é uma das palavras 

que definem a marca “X”. 

DISCORDO 

CONCORDO 

RED BULL 62 6,23 1,137 

9,857 0,000 

0,912 

TNT 70 3,97 1,484 

TOTAL 132 5,10 1,310 

A marca “X” tem uma imagem 

única e positiva, comparada 

com outras concorrentes 

DISCORDO 

CONCORDO 

RED BULL 62 6,26 1,173 

10,755 0,000 TNT 70 3,80 1,451 

TOTAL 132 5,03 1,312 

Quando o assunto é bebida 

energética, o produto “X” é 

RUIM 

BOM 

RED BULL 62 6,31 1,223 

7,854 0,000 TNT 70 4,46 1,481 

TOTAL 132 5,38 1,352 

A imagem que você tem da 

marca “X” é: 

NEGATIVA 

POSITIVA 

RED BULL 62 6,48 1,004 

7,914 0,000 TNT 70 4,74 1,451 

TOTAL 132 5,61 1,227 

Fonte: dados da pesquisa 
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Para verificar a diferença entre as médias encontradas por marca, foi agrupado o 

perfil de respondentes por marca, para então ser realizada a análise de teste T, com 

amostras independentes. Percebe-se que há diferenças entre as médias dos 

indicadores da escala de Imagem de Marca, p<0,05, e a confiabilidade da escala foi 

mensurada por meio do alfa de Cronbach, sendo p=0,912. 

Foi realizada ainda uma comparação com as médias das variáveis por cenários. 

Dessa forma o resultado encontrado comprova a imagem mais favorável para a 

marca Red Bull (média total de 6,32) e a imagem menos favorável para a marca TNT 

(média total de 4,24). Da mesma forma que a Tabela 14, a Tabela 15 também 

mostra que houve diferença significante entre as médias, p<0,005. 

 
Tabela 15 – Imagem de Marca da Red Bull e TNT (por cenários) 

Cenários N Média DP T Sig 

RED BULL 62 6,32 1,134 

11,197 0,000 TNT 70 4,24 1,466 

TOTAL 132 5,28 1,300 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Desta forma, no intuito de ilustrar a diferença de avaliação entre o perfil dos 

grupos estudados, entre as duas marcas avaliadas, o Gráfico 5 mostra o 

desempenho inferior da TNT e a avaliação superior da Red Bull. 

 

Gráfico 5 – Médias estimadas para imagem das marcas Red Bull e TNT 

 
Fonte: tratamento dos dados estudados 

 

Os dados plotados no Gráfico 5 também permitem a afirmação do pressuposto 

sobre a avaliação dos consumidores estarem acima da média para a Red Bull e 

abaixo da média para a TNT. Isto implica considerar que a opinião dos 
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consumidores, de energéticos, tende a entender a diferença percebida entre as 

marcas. À vista disso, comprova-se a escolha das âncoras para essa pesquisa. 

4.3 AVALIAÇÃO DO CO-BRANDING 

A escala de Avaliação do Serviço utilizada é composta de 5 variáveis: Gosto, 

Aprovação, Atratividade, Satisfação e Sentir-se Bem. O modelo, proposto por 

Cordeiro (2013), é medida com escala Likert de sete pontos (1 a 7). Os resultados 

da análise ANOVA e teste de confiabilidade são apresentados na Tabela 16, para 

cada um dos grupos estudados, e mostram que a média pelo interesse do evento se 

manteve semelhante nas três pesquisas. Destaca-se a aprovação do evento, com 

média geral de 5,76. 

 

Tabela 16 – Avaliação do Serviço (por indicadores) 

Indicadores Cenários N Média DP F Sig Alpha 

Esse serviço é ótimo 

WRED 62 5,61 1,395 

1,44 0,240 

0,945 

WTNT 70 5,80 1,111 

WBAR 56 5,41 1,345 

TOTAL 188 5,62 1,284 

Esse serviço eu aprovo 

WRED 62 5,68 1,513 

0,764 0,467 
WTNT 70 5,91 1,126 

WBAR 56 5,66 1,297 

TOTAL 188 5,76 1,313 

Esse serviço é atrativo 

WRED 62 5,58 1,770 

1,645 0,196 
WTNT 70 5,96 1,135 

WBAR 56 5,55 1,320 

TOTAL 188 5,71 1,430 

Esse serviço me agrada 

WRED 62 5,61 1,572 

0,259 0,772 
WTNT 70 5,53 1,530 

WBAR 56 5,41 1,474 

TOTAL 188 5,52 1,522 

Me sinto bem em relação 

ao serviço 

WRED 62 5,44 1,626 

0,361 0,697 
WTNT 70 5,60 1,366 

WBAR 56 5,39 1,397 

TOTAL 188 5,48 1,461 

Fonte: dados da pesquisa 
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Para verificar a diferença entre as médias encontradas por marca, foi agrupado o 

perfil de respondentes por marca, para então ser realizada análise de variância. 

Dessa forma nota-se que não há diferenças significativas entre os conxtextos 

estudados, p>0,05. A confiabilidade da escala pode ser confirmada pelo valor do alfa 

de Cronbach, p=0,945. 

Por fim, foi realizada uma comparação com as médias das variáveis por cenário. 

Do mesmo modo que a análise anterior, a Tabela 17 ilustra que não houve diferença 

significante entre as médias dos três cenários, p>0,05.  

 

Tabela 17 – Avaliação do Serviço (por cenários) 

Cenário N Média DP F Sig 

WRED 62 5,58 1,575 

0,759 0,470 
WTNT 70 5,76 1,253 

WBAR 56 5,48 1,366 

TOTAL 188 5,61 1,402 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Mesmo assim, a avaliação final do serviço pode ser considerada boa. Sendo uma 

proposta de evento interessante para a casa noturna Wood’s. A média de cada 

cenário, estando na casa de cinco pontos dentre sete, pode apontar que a estrutura 

do evento (artistas, programação, data e localidade) foram assertivos. 

4.4 AVALIAÇÃO DA INTENÇÃO DE COMPRA 

A escala de Intenção de Compra utilizada foi a do modelo WTB, proposto por 

Putrevu e Lord (1994). Na qual é composta de três variáveis e medida com escala 

Likert de sete pontos (1 a 7). Além de tudo, apresentou-se unidimensional, conforme 

a escala original, como pode ser visto na Tabela 18. 

Os resultados mostram a vontade de ir ao evento. Porém, a vontade de adquirir 

um convite para o evento não foi cativante para os respondentes. Essa circunstância 

pode ser correlacionado a algum elemento da estrutura do evento, como a data, 

localidade ou ao line-up. Visto que a avaliação da atratividade do evento, analisada 

anteriormente, foi positiva. E a confiabilidade da escala foi mensurada por meio do 

alfa de Cronbach, sendo p=0,887. 
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Tabela 18 – Intenção de Compra (por itens) 

Indicadores Cenários N Média DP F Sig Alpha 

Eu definitivamente 

gostaria de ir nesse 

evento 

WRED 62 5,55 1,835 

0,201 0,818 

0,887 

WTNT 70 5,36 1,810 

WBAR 56 5,41 1,627 

TOTAL 188 5,44 1,758 

É muito provável que eu 

compraria um convite 

desse evento 

WRED 62 4,92 1,969 

0,101 0,904 
WTNT 70 4,77 1,866 

WBAR 56 4,86 1,863 

TOTAL 188 4,85 1,891 

Eu vou adquirir o convite 

desse evento na minha 

próxima compra 

WRED 62 3,56 2,147 

0,285 0,752 
WTNT 70 3,51 2,090 

WBAR 56 3,79 2,033 

TOTAL 188 3,61 2,085 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Para ter uma avaliação completa, foi separado a avaliação da escala de Intenção 

de Compra por cenários, como exemplificada na Tabela 19.  

 

Tabela 19 – Intenção de Compra (por cenários) 

Cenários N Média DP F Sig 

WRED 62 4,67 1,983 

0,129 0,879 
WTNT 70 4,54 1,922 

WBAR 56 4,68 1.841 

TOTAL 188 4,63 1,911 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Com isso, a percepção dos usuários em relação a vontade de comprar um 

ingresso para o evento, pode ser avaliada de forma razoável. Já que o resultado foi 

de média 4 para todos cenários, numa escala de sete pontos.  

Portanto, o fato de não ter experiências anteriores com o evento, logo sendo um 

evento “novo”, os consumidores não estão decididos em relação a compra. Sendo 

assim, caso o evento em questão já tivesse produzido uma primeira edição, e o 

presente estudo avaliasse a segunda edição, o interesse de compra poderia ser 

diferente, visto o parecer desses usuários em relação a atratividade do evento, 

analisada anteriormente. 
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4.5 AVALIAÇÃO DA EXPECTATIVA DA QUALIDADE PERCEBIDA 

Este tópico se encarrega de verificar e analisar os dados coletados, 

correpondente a expectativa da qualidade percebida, sendo as percepções relativas 

às dimensões tangibilidade, confiabilidade, atendimento, segurança e empatia, 

utilizando-se de análises descritivas como média, desvio-padrão, teste de 

confiabilidade e ANOVA. 

4.5.1 Análise da Escala SERVQUAL 

A escala de Expectativa da Qualidade Percebida no Serviço utilizada é uma 

adaptação da escala total de mensuração SERVQUAL, modelo desenvolvido por 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) e composta por 22 variáveis, agrupadas em 

cinco dimensões: tangibilidade, confiabilidade, atendimento, segurança e empatia. A 

escala foi medida pelo tipo Likert de sete pontos (1 a 7). 

Com a análise univariada dos dados, são apresentadas as médias e desvios 

padrões calculados na pesquisa para descobrir, com maior lucidez, o 

posicionamento dos respondentes. 

As expectativas e percepções dos respondentes foram agrupadas em cinco 

dimensões: tangibilidade, confiabilidade, sensibilidade, segurança e empatia. A 

Tabela 20 retrata a intensidade da distribuição dos pontos atribuídos pelos 

respondentes às dimensões, por cada cenário. 

Pode se verificar que a dimensão com maior pontuação média foi à segurança, 

obtendo uma média de 6,39. O item segurança é seguido de confiabilidade com 6,38 

de média, atendimento com 6,28 de média, tangibilidade com 6,20 de média e 

empatia com 5,67 de média. Dessa maneira pode-se afirmar que as dimensões 

“segurança” e “confiabilidade” são as mais importantes na percepção dos 

respondentes em relação ao evento. Em contra partida, o evento não demostra uma 

“empatia” necessária, na expectativa dos consumidores. 

E para verificar a diferença entre as médias encontradas, foi agrupado o perfil de 

respondentes por dimensão, com amostras independentes. Percebe-se que não há 

diferenças significativas entre as dimensões da escala SERVQUAL, p>0,05. Além 

disso, o alfa de Cronbach obtido foi de p=0,918. 
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Tabela 20 – Escala SERVQUAL (por dimensões) 

Dimensões Cenários N Média DP F Sig Alpha 

Tangibilidade 

WRED 62 6,19 1,147 

0,021 0,979 

0,918 

WTNT 70 6,22 0,903 

WBAR 56 6,19 0,896 

TOTAL 188 6,20 0,983 

Confiabilidade 

WRED 62 6,35 1,235 

0,026 0,975 
WTNT 70 6,39 1,002 

WBAR 56 6,39 0,963 

TOTAL 188 6,38 1,068 

Atendimento 

WRED 62 6,15 1,276 

0,580 0,561 
WTNT 70 6,27 1,003 

WBAR 56 6,40 0,824 

TOTAL 188 6,28 1,053 

Segurança 

WRED 62 6,34 1,309 

2,619 0,76 
WTNT 70 6,31 1,152 

WBAR 56 6,55 0,864 

TOTAL 188 6,39 1,134 

Empatia 

WRED 62 5,46 1,645 

0,833 0,436 
WTNT 70 5,76 1,373 

WBAR 56 5,79 1,236 

TOTAL 188 5,67 1,441 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A Tabela 21 ilustra a média geral da escala SERVQUAL para cada cenário 

estudado. Assim sendo, o fator das âncoras não influencia na expectativa da 

qualidade percebida do patrocínio ao evento, já que a melhor média geral foi do 

contexto WBAR, com 6,39 de média. Também, neste caso, não houve diferenças 

significativas entre as médias do contexto, com sig>0,05. 

 

Tabela 21 – Escala SERVQUAL (por cenários) 

Cenário N Média DP F Sig 

WRED 62 6,06 1,087 

0,530 0,589 
WTNT 70 6,16 0,866 

WBAR 56 6,23 0,728 

TOTAL 188 6,15 0,907 

Fonte: dados da pesquisa 
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Portanto, tais resultados, atrelados à escala SERVQUAL, ilustram que as 

dimensões segurança e confiabilidade, estariam dentre aquelas mais sensíveis aos 

olhos dos consumidores, em termos da percepções em relação ao serviço, já que 

nelas estão concentrados os maiores níveis de expectativas, sendo as mais 

importantes para este co-branding. Dessa maneira reforça o estudo dos autores 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), na qual afirmam que a dimensão de 

confiabilidade é consideradas pelos consumidores como a dimensão mais 

considerável em qualquer setor de serviços investigado. A seguir, apresenta-se uma 

análise detalhada da percepção de cada dimensão. 

4.5.2 Análise das Dimensões da SERVQUAL 

A expectativa dos consumidores em relação a dimensão tangibilidade é alto nos 

indicadores 2 e 4, da Tabela 22. Percepções relativas aos atributos do evento, mais 

precisamente nos itens “qualidade dos catálogos, manuais e sinalização” (6,44) e 

“instalações físicas atraentes” (6,36).  

A variável que possui menor expectativa é “aparência dos funcionários” (5,87), 

corroborando com o estudo de Rocha e Oliveira (2003), que verificou que este item 

é a que possui menor importância para o cliente. 

Nota-se que essas variáveis agregam significados muito próximos, já que as 

instalações geram maior interatividade nas transações e que se mesclam uma uma 

sinalização adequada. Quanto ao desvio padrão, seus escores 1,06 e 1,07, 

respectivamente, são os mais baixos, além de estarem próximos, com baixa 

dispersão nos itens. Não houve diferença entre as médias dos cenários e a 

confiabilidade da escala é de p=0,830. 

Seus resultados indicam que o evento deve investir na melhoria das instalações 

físicas e do material de divulgação, de sinalização e decoração. 
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Tabela 22 – SERVQUAL: Dimensão Tangibilidade 

Indicadores Cenário N Média DP F Sig Alpha 

Equipamentos com 

aparência moderna. 

WRED 62 6,27 1,230 

0,872 0,420 

0,830 

WTNT 70 6,19 1,158 

WBAR 56 5,98 1,300 

TOTAL 188 6,15 1,225 

Instalações físicas 

atraentes. 

WRED 62 6,37 1,258 

0,127 0,881 
WTNT 70 6,40 0,954 

WBAR 56 6,30 1,025 

TOTAL 188 6,36 1,078 

Boa aparência dos 

funcionários. 

WRED 62 5,77 1,562 

0,647 0,525 
WTNT 70 5,81 1,427 

WBAR 56 6,05 1,299 

TOTAL 188 5,87 1,435 

Qualidade dos catálogos, 

manuais e sinalização. 

WRED 62 6,37 1,177 

0,244 0,784 
WTNT 70 6,50 1,004 

WBAR 56 6,43 1,006 

TOTAL 188 6,44 1,060 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A expectativa dos consumidores em relação a dimensão confiabilidade é a 

segunda mais expressiva entre as cinco dimensões. Dentre as variáveis que se 

destacaram estão os itens 2 e 4, da Tabela 23. Neste caso as caracteristicas que se 

evidenciam foram quanto à prazos e problemas, mais precisamente nos itens 

“cumprimento dos prazos combinados” (6,49) e “interesse em resolver os problemas 

dos clientes.” (6,45). 

A segunda dimensão da escala SERVQUAL não teve diferença significativa entre 

as médias dos cenários e a confiabilidade da escala é de p=0,947. 

Portanto, a avaliação demostra que as marcas devem considerar a possibilidade 

de investir em treinamento e recursos para que os prazos prometidos sejam 

realmente cumpridos, bem como os problemas com clientes sejam solucionados. 

Assim, deve-se dar importancia a estes atributos, pois, os resultados ratificam o 

estudo de Lovelock (2001), que realçam a confiabilidade sendo a dimensão mais 

importante para o consumidor de serviços. 
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Tabela 23 – SERVQUAL: Dimensão Confiabilidade 

Indicadores Cenários N Média DP F Sig Alpha 

Manutenção dos serviços 

pelos prazos divulgados. 

WRED 62 6,27 1,393 

0,285 0,752 

0,947 

WTNT 70 6,43 1,084 

WBAR 56 6,34 1,032 

TOTAL 188 6,35 1,176 

Interesse em resolver os 

problemas dos clientes. 

WRED 62 6,35 1,344 

0,337 0,714 
WTNT 70 6,46 1,236 

WBAR 56 6,54 0,972 

TOTAL 188 6,45 1,198 

Fornecimento dos 

serviços combinados de 

maneira certa logo na 

primeira vez. 

WRED 62 6,32 1,252 

0,105 0,901 
WTNT 70 6,23 1,230 

WBAR 56 6,25 1,164 

TOTAL 188 6,27 1,212 

Cumprimento dos prazos 

combinados. 

WRED 62 6,47 1,315 

0,017 0,984 
WTNT 70 6,50 1,060 

WBAR 56 6,50 1,027 

TOTAL 188 6,49 1,135 

Manutenção e guarda 

dos registros comerciais 

e dos clientes sem erros.. 

WRED 62 6,34 1,280 

0,010 0,990 
WTNT 70 6,31 1,015 

WBAR 56 6,34 1,195 

TOTAL 188 6,33 1,155 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A expectativa dos consumidores em relação a dimensão atendimento é a 

terceira mais alta, dentre as dimensões da escala SERVQUAL. Destacando-se as 

variaveis 1 e 3, da Tabela 24. O aspecto que se ressalta nessa dimensão é a ajuda, 

mais precisamente nos itens “funcionários sempre dispostos a ajudar os clientes” 

(6,44) e “informação correta de execução dos serviços pelos funcionários.” (6,36).  

A escala não obteve diferença significativa entre as médias dos cenários 

estudados e a confiabilidade da escala é de p=0,926. 

A dimensão tem como importância mensurar a boa vontade para servir os 

consumidores e fornecer atendimento com presteza. Dessa maneira, os números 

encontrados apontam que o evento deve investir em capacitação de funcionários 

que sejam envolvidos com as marcas, o evento e os consumidores. 
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Tabela 24 – SERVQUAL: Dimensão Atendimento 

Indicadores Cenários N Média DP F Sig Alpha 

Informação correta de 

execução dos serviços 

pelos funcionários. 

WRED 62 6,34 1,342 

0,241 0,786 

0,926 

WTNT 70 6,31 1,029 

WBAR 56 6,45 0,893 

TOTAL 188 6,36 1,103 

Atendimento imediato 

dos clientes. 

WRED 62 5,97 1,448 

1,108 0,332 
WTNT 70 6,24 1,221 

WBAR 56 6,27 1,000 

TOTAL 188 6,16 1,244 

Funcionários sempre 

dispostos a ajudar os 

clientes. 

WRED 62 6,26 1,378 

1,433 0,241 
WTNT 70 6,46 1,086 

WBAR 56 6,61 0,824 

TOTAL 188 6,44 1,129 

Funcionários sempre 

livres para responder os 

pedidos dos clientes. 

WRED 62 6,06 1,424 

0,705 0,496 
WTNT 70 6,07 1,231 

WBAR 56 6,30 1,025 

TOTAL 188 6,14 1,242 

Fonte: dados da pesquisa 

 

No presente estudo, a dimensão segurança foi considerada como mais relevante 

para os consumidores, assim como nos estudos de Rocha e Oliveira (2003) e Brasil, 

Garcia e Antonialli (2006).  

Essa dimensão tem sua importância a habilidade dos funcionários em transmitir 

confiança, segurança e conhecimento com cortesia aos clientes. Essa influência 

pode estar associado a necessidade por parte do consumidor de sentir-se seguro ir 

ao evento patrocinado pela Wood’s. 

A expectativa dos consumidores em relação a dimensão segurança tem seu 

destaque nos itens 2 e 4, da Tabela 25. Neste caso a caracteristica que destaca é 

quanto a sabedoria, mais precisamente nos itens “funcionários bem treinados para 

atender os clientes” (6,48) e “funcionários com conhecimento para responder as 

dúvidas dos clientes” (6,40). 

A quarta dimensão da escala SERVQUAL não teve diferença significativa entre as 

médias dos cenários e a confiabilidade da escala é de p=0,939. 

Os resultados, ainda, fortalecem o que foi dito por Zanella, Lima e Lopes (2006), 

que alegam que esta dimensão é uma das mais importante junto com a confiança. 
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Tabela 25 – SERVQUAL: Dimensão Segurança 

Indicadores Cenários N Média DP F Sig Alpha 

Funcionários com 

postura que inspira 

confiança aos clientes. 

WRED 62 6,39 1,285 

0,548 0,579 

0,939 

WTNT 70 6,21 1,141 

WBAR 56 6,41 1,075 

TOTAL 188 6,33 1,169 

Funcionários bem 

treinados para atender os 

clientes. 

WRED 62 6,42 1,287 

0,897 0,409 
WTNT 70 6,40 1,134 

WBAR 56 6,64 0,773 

TOTAL 188 6,48 1,097 

Funcionários cordiais 

com os clientes. 

WRED 62 6,24 1,339 

1,746 0,177 
WTNT 70 6,29 1,218 

WBAR 56 6,61 0,802 

TOTAL 188 6,37 1,160 

Funcionários com 

conhecimento para 

responder as dúvidas 

dos clientes. 

WRED 62 6,32 1,328 

0,733 0,482 
WTNT 70 6,36 1,117 

WBAR 56 6,55 0,807 

TOTAL 188 6,40 1,112 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A expectativa dos consumidores em relação a dimensão empatia é mais baixa, 

dentre as dimensões da escala SERVQUAL. Somente a variável 2, da Tabela 26, se 

destaca, ficando acima de seis pontos. A característica em questão é quanto à 

flexibilidade, mais precisamente no item “funcionamento conveniente para os 

clientes” (6,11). As demais médias, para expectativa dessa dimensão, variaram de 

4,72 a 5,86. Nesta dimensão a maior preocupação está em entender e atender as 

necessidades dos clientes. Estes elementos, certamente, influenciaram na avaliação 

e devem ser considerados pelas marcas ao escolher essa estratégia de co-branding. 

A escala obteve diferença significativa, entre as médias, no primeiro item da 

dimensão. E a confiabilidade da escala é de p=0,838. 

Na mesma dimensão, o processo de melhoria poderá se dar a medida que a 

marca focar ações nas seguintes perspectivas: atenção individual e personalizada, 

demonstrando interesse da marca com o bem estar dos consumidores, 

compreensão em atender necessidades específicas, além de respeitar a 

individualidade desses consumidores.  
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Também, no estudo de Baccaro e Galão (2012), a dimensão empatia também 

apresentou problemas nas perspectivas e expectativas do consumidor, sendo a mais 

baixa dentre as dimensões analisadas. 

 

Tabela 26 – SERVQUAL: Dimensão Empatia 

Indicadores Cenários N Média DP F Sig Alpha 

Atenção individual aos 

clientes. 

WRED 62 4,26 1,864 

4,153 0,017 

0,838 

WTNT 70 4,80 1,699 

WBAR 56 5,13 1,336 

TOTAL 188 4,72 1,687 

Funcionamento 

conveniente para os 

clientes. 

WRED 62 6,15 1,291 

0,097 0,907 
WTNT 70 6,13 1,115 

WBAR 56 6,05 1,182 

TOTAL 188 6,11 1,190 

Funcionários, na 

quantidade e com a 

qualidade necessária. 

WRED 62 5,48 1,808 

2,984 0,053 
WTNT 70 6,03 1,404 

WBAR 56 6,07 1,173 

TOTAL 188 5,86 1,506 

Tratamento dos 

interesses do cliente 

como prioridade. 

WRED 62 5,60 1,654 

1,712 0,183 
WTNT 70 6,04 1,233 

WBAR 56 5,86 1,227 

TOTAL 188 5,84 1,390 

Entendimento das 

necessidades específicas 

de seus clientes. 

WRED 62 5,85 1,608 

0,016 0,984 
WTNT 70 5,83 1,414 

WBAR 56 5,88 1,266 

TOTAL 188 5,85 1,433 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O possível problema que a estratégia de co-branding poderia enfrentar, na análise 

da expectativa de qualidade percebida, concentra-se na dimensão de empatia, que 

comparada as demais dimensões, apresenta o maior efeito negativo. Longe disso, a 

dimensão segurança e confiabilidade, demonstram ser favoráveis para o evento, já 

que apresentaram efeitos positivos. 

4.6 TESTE DE HIPÓTESES 

Nesta seção, os resultados da pesquisa serão analisados à luz das hipóteses 

formuladas, a fim de verificar quais delas foram suportadas pelos resultados obtidos. 
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4.6.1 Hipótese 1: cenário com ausência e presença de co-branding 

Para analisar os dados da primeira hipótese, adotou-se o teste T de amostras 

independentes, com uma única variável dependente (a expectativa da qualidade 

percebida). De acordo com a Tabela 27, o modelo teve um fator de efeito fixo: o co-

branding (cujos níveis são: ausência e presença).  

O teste T expressou p=0,365, que representa ser não significativo. Dessa 

maneira, mostra que a hipótese 1 foi rejeitada, pois a hipótese demonstrava que ter 

co-branding é uma situação mais favorável, do que a ausência da estratégia. O 

resultado assegura que, neste caso, a estratégia de co-branding não é importante. 

 

Tabela 27 – Hipótese 1: cenário com ausência e presença de co-branding 

Cenários Média 
Desvio 

Padrão 
t Sig Status 

Presença do 

co-branding 
6,12 0,97 

-0,909 0,365 Rejeitada 
Ausência do 

co-branding 
6,23 0,72 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Sendo assim, duas regressões foram rodadas, de forma complementar, para 

explicar por que a hipótese 1 foi rejeitada e assim buscar determinar a influência da 

expectativa de qualidade percebida a partir da presença ou ausência em uma 

estratégia de co-branding, a qual é ilustrada na Tabela 28. 

O modelo foi construído de forma a analisar o impacto da imagem da casa 

noturna Wood’s em relação a expectativa do serviço. Deste modo o cenário de ter 

co-branding não explicava o aumento da expectativa da qualidade percebida.  

O índice ajustado da regressão foi de 13% para presença de co-branding e de 

12% para ausência, indicando que, em ambos os contextos, o fato de ter ou não ter 

um co-branding não possui um impacto decisivo na expectativa da qualidade 

percebida dos consumidores.  

Assim, constatou-se que dentro de uma escala de sete pontos, a expectativa 

aumenta em decorrência da presença do co-branding na proporção de 0,365, 

semelhante à ausência de uma estratégia de co-branding, que é de 0,367. Esses 

números são representados pelo Beta, da imagem da marca Wood’s.  
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Números relativamente expressivos por serem combinados com valor de 

significância, que foi de 0,000 para a presença de um co-branding e de 0,005 para a 

ausência da estratégia de co-branding, informando que não houve alta influência do 

erro amostral, sendo o valor de regressão considerado significativo. Ou seja, neste 

contexto, o que é mais relevante para explicar o aumento da expectativa da 

qualidade do serviço é a imagem da casa noturna Wood’s. Isto ajuda a esclarecer, 

de forma complementar, por que a hipótese 1 foi rejeitada. 

 

Tabela 28 – Importância da imagem de marca da Wood’s 

Regressão Cenários R² F Sig Beta t Sig 

Regressão 1 
Presença do 

co-branding 
13% 19,986 0,000 0,365 4,471 0,000 

Regressão 2 
Ausência do 

co-branding 
12% 8,422 0,005 0,367 2,902 0,005 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Para a casa noturna Wood’s, a hipótese relativa ao co-branding não foi suportada, 

sendo a influência de uma aliança entre as marcas não significativa (p<0,001). Neste 

cenário, o impacto da imagem Wood’s foi idêntico e descreveu a mesma 

circunstância. Ou seja, a imagem da casa noturna Wood’s é expressiva entre as 

pessoas que a avaliaram, anulando a percepção do co-branding. 

4.6.2 Hipótese 2: contextos das âncoras 

Embora a hipótese 1 não tenha sido confirmada, onde a presença de uma          

co-branding favorece a percepção da qualidade do serviço esperado, adotou-se a 

segunda hipótese sobre os contextos das âncoras. Esta demonstra que situações de 

co-branding, a âncora mais forte deve demostrar um impacto mais positivo sobre a 

expectativa do serviço. 

Para analisar os dados da segunda hipótese, utilizou-se o modelo de teste T de 

amostras independentes, com uma única variável dependente (a expectativa da 

qualidade percebida). De acordo com a Tabela 29, o modelo teve um fator de efeito 

fixo: cenários (cujos níveis são: a âncora de marca forte, a Red Bull; e a âncora de 

marca fraca, TNT).  

O resultado do teste T expressou valor de -0,586, e índice p não significativo, de 

0,559. Além disso, as médias são semelhantes, demonstrando que a hipótese 2 
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também foi rejeitada. Isso representa que as duas âncoras em seus cenários não 

ajudam a aumentar a expectativa percebida do serviço. Porém, na análise descritiva, 

a avaliação da marca Red Bull foi superior ao da marca TNT, comprovando que não 

foi a escolha das âncoras o problema pelo qual a hipótese foi rejeitada. 

 
Tabela 29 – Hipótese 2: contextos das âncoras nos cenários de co-branding 

Cenários Média 
Desvio 

Padrão 
t Sig Status 

Red Bull 6,06 1,08 

-0,586 0,559 Rejeitada 

TNT 6,16 0,86 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Foram aplicadas duas analises de regressão, para compreender e identificar a 

diferença entre as marcas, com uma única variável dependente (expectativa a 

qualidade percebida). Uma divisão da base foi criada, para analisar primeiramente o 

caso da Red Bull e depois o caso da TNT. O modelo apresentou um fator de efeito 

fixo, os cenários, onde o nível mais favorável é Red Bull e o menos favorável TNT.  

Avaliou-se, dentro de uma escala de sete pontos, que a expectativa aumenta em 

decorrência do patrocínio da Red Bull na dimensão de 0,403, superior do que a da 

TNT, que foi de 0,158. O índice ajustado da regressão foi de 15% no cenário WRED 

e de 1% no cenário WTNT, indicando que a estratégia de patrocínio tem um impacto 

negativo na expectativa da qualidade percebida dos consumidores em relação ao 

serviço para a marca TNT e positivamente relevante para a marca Red Bull.  

Já o valor de significância foi de 0,192, informando que houve alta influência do 

erro amostral, sendo o valor de regressão considerado não significativo para um 

patrocínio com a marca TNT. Em contra partida, o valor de significância foi de 0,001 

para a marca Red Bull, informando que não houve alta influência de erro amostral, 

sendo o valor de regressão considerado significativo, como ilustrada na Tabela 30. 

De forma complementar, a imagem da marca do energético é importante na 

expectativa da qualidade do serviço. Porém a imagem da casa noturna Wood’s é 

mais forte. Isso sugere que se o presente estudo apresentasse uma marca de menor 

expressividade, seria provável que a imagem da marca dos energéticos interferisse 

positivamente para a qualidade do co-branding. 
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Tabela 30 – Importância da imagem de marca do Red Bull e TNT 

Regressão Cenários R² F Sig Beta t Sig 

Regressão 1 Red Bull 15% 11,610 0,001 0,403 3,507 0,001 

Regressão 2 TNT 1% 1,738 0,192 0,158 1,318 0,192 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A pesquisa de Esch et al. (2009) identificou que em cenários em que o produto é 

resultado de co-branding entre duas marcas fortes e bem conhecidas, a diferença na 

avaliação do produto não pode ser calculada por meio da ancoragem de marca. Já a 

pesquisa de Cordeiro (2013) observou que a marca mais conhecida dentre as 

apresentadas se favoreceu do co-branding com outra marca. Pode-se verificar esse 

resultado no presente estudo, na qual se percebe que a marca de serviço, ao se 

aliar com uma marca com menor apelo, não se beneficiou mais do que ao se aliar 

com uma marcar com menor atração e tampouco com uma de maior atração. 

4.6.3 Análises Complementares 

De forma alternativa procurou-se identificar se houve algum motivo que 

justificasse a rejeição das hipóteses. Dessa maneira avaliou-se com analises 

Crosstabs, de maneira complementar as variáveis: (1) gênero, (2) classe econômica, 

e (3) o conhecimento da casa noturna Wood’s, como ilustra a Tabela 31. 

 
Tabela 31 – Análises Alternativa 

Fatores  WRED WTNT WBAR TOTAL Chi-Square 

Sexo Feminino 38 45 37 120 
0,301 

 Masculino 24 25 19 68 

Classe 

Econômica 

Classe A1 6 5 6 17 

6,200 

Classe A2 23 25 20 68 

Classe B1 14 19 13 46 

Classe B2 13 17 12 42 

Classe C1 6 2 4 12 

Classe C2 0 1 1 2 

Classe D 0 1 0 1 
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Fatores  WRED WTNT WBAR TOTAL Chi-Square 

Conhecimento 

da Wood’s 

Sim 58 67 52 177 
0,522 

Não 4 3 4 11 

GERAL  62 70 56 180  

Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com a Tabela 31, nenhuma outra variável esclarece ou justifica o 

motiva da rejeições das hipóteses. Também, como forma complementar de análise, 

o Gráfico 6, ilustra em forma de radar como se distribuiu as médias da escala 

SERVQUAL, nos três cenários estudados: WRED, WTNT e WBAR. 

 

Gráfico 6 – Distribuição das médias da SERVQUAL 

 

Fonte: tratamento dos dados estudados 
 

Neste gráfico, o ideal seria que a linha do cenário WRED (azul) se concentrasse 

nas pontas, que a linha do cenário WTNT (vermelha) se condensasse mais para o 

centro do gráfico e que a linha do cenário WBAR (verde), se dividisse entre os dois 

primeiros cenários. E na verdade o que se verificou-se foi um contexto diferente da 

hipótese, o cenário WTNT mais próximos as pontas, o cenário WTNT nos meios e o 

cenário WRED próximo ao centro do gráfico. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta do presente estudo foi analisar a influência da estratégia de co-

branding de patrocínio sobre a expectativa da qualidade percebida do consumidor 

no contexto de serviço, moderado pela teoria da ancoragem de marca. 

Foi trabalhado um contexto próximo à situação de mercado, com marcas reais e 

ativas no cenário de Curitiba, com a preocupação de compreender expectativa da 

qualidade percebida que o consumidor possui com estratégias de co-branding. 

Na revisão literária, abordaram-se o conceito e a relevância da marca, a 

estratégia e tipos de co-branding, a expectativa do consumidor em relação a 

qualidade percebida e a teoria base de ancoragem de marcas, que aplicados à 

pesquisa, possibilitaram a reflexão sobre os dados coletados com os alunos da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

Foram traçados dois objetivos específicos: i) analisar a influência da presença ou 

ausência de co-branding na expectativa da qualidade percebida do serviço de uma 

casa noturna; ii) verificar o efeito da ancoragem na existência de co-branding na 

expectativa da qualidade percebida de uma casa noturna. 

Para isso, foram realizados três experimentos fatoriais, conduzidos nas primeiras 

semanas do mês de outubro de 2014, com 406 estudantes de graduação da 

PUCPR. Os projetos experimentais foram do tipo single-factor between subjects e as 

análises foram conduzidas por meio de análise ANOVA, confiabilidade, regressão e 

de teste T. A variável dependente foi expectativa da qualidade percebida e a variável 

independente foi co-branding (presença e ausência). 

O primeiro objetivo específico foi alcançado com os resultados encontrados nos 

três experimentos, que mostraram evidências de que o serviço criado com a 

presença ou ausência de co-branding possuem uma expectativa alta em relação ao 

evento, de acordo com a avaliação geral da escala SERVQUAL. 

O segundo objetivo específico foi alcançado ao verificar que tanto as marcas de 

âncora forte e fraca de bebidas energéticas se beneficiam do co-branding com a 

marca Wood’s. Porém, o resultado da âncora forte foi mais significativo que a âncora 

fraca. Nunes e Lynch (2004) explicam que o co-branding é a aliança que se dá por 

meio de um elo das marcas aos consumidores e eventos, ocasionando um 

aperfeiçoamento da marca, com uma fácil transferência de valores, que torna-se 

complexa de ser alcançada individualmente. Essa passagem de valores e a 
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elaboração de sinergia são melhores captadas e percebidas pelo consumidor 

quando há a percepção de propriedades entre a marca principal e as marcas 

associadas (DICKINSON; HEATH, 2006), que no contexto desse trabalho são as 

consideradas marcas âncoras. 

Os resultados da análise dos dados coletados realizadas por pré-teste estatístico, 

a partir da escolha criteriosa das marcas âncoras, trouxe a tona informações 

significativas. A escolha das marcas de energéticos Red Bull e TNT, para a proposta 

de co-branding, se comprovam válidas segundo o teste de regressão. Quando 

isoladas, as marcas demonstram as suas diferenças de ancoragem, evidenciando 

que a marca Red Bull é significante e apresenta força em sua imagem, mas não é 

capaz de se diferenciar da concorrente TNT.  

A força do co-branding entre as marcas Wood’s e Red Bull não se demonstrou 

significante, pois a marca principal já é suficientemente expressiva, segundo as 

informações coletadas entre o público analisado. Um experimento envolvendo as 

marcas Red Bull e TNT poderia se tornar relevante no contexto do co-branding, 

levando em consideração a aliança com uma marca principal de menor força e 

conhecimento. Essa constatação reforça que os critérios estipulados não 

prejudicaram a qualidade da pesquisa, pois os indivíduos realmente consomem as 

marcas de energéticos e conhecem a fundo a casa noturna Wood’s. 

5.1.1 Contribuições do Estudo 

As contribuições acadêmicas, de acordo com tais resultados, alegam que a teoria 

de ancoragem de marca aparenta ser insatisfatório para justificar as diferenças na 

expectativa da qualidade percebida do consumidor com e sem co-branding, já que 

em alianças entre marcas muito conhecidas não há evidências de qual marca serve 

como âncora. Resultado semelhante pode ser visto no estudo de Cordeiro e Ponchio 

(2013), onde a melhor análise encontrada é que a melhora na avaliação do produto 

co-branded pode ser resultado da complementariedade das marcas. 

A estratégia de aliança das marcas agrega informação a mais ao serviço e os 

aspectos mais expressivos de cada parceiro se integram e superam o efeito apenas 

do co-branding (CORDEIRO; PONCHIO, 2013). Esse contexto pode ser resultado do 

tipo de aliança selecionada, que neste estudo foi a de marca de patrocínio, na qual 

pode abrir margem para uma nova oportunidade de desenvolvimento de serviço e 
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exposição da marca (NUNES; LYNCH, 2004). Dessa forma, os atributos da Wood’s 

são identificados ao serviço co-branded e as marcas âncoras somam valor a ele. 

Já para as contribuições gerenciais, o presente estudo expõe a grande relevância 

que surgiu dos dados da avaliação do serviço e intenção de compra. Situação que 

pode conduzir decisões estratégicas de marketing, principalmente na construção de 

relacionamentos com os consumidores em atividades de marketing de experiência, 

por meio de ações promocionais que sejam interativas.  

Também, os resultados de uma estratégia de co-branding podem ser 

manifestados em ganhos financeiros, melhoria da imagem de marca, aumento de 

vendas e evolução do market-share (ALVES, 2011). Esses resultados estão 

atrelados à escolha da estratégia de co-branding, neste caso o alcance de mercado. 

5.1.2 Implicações do Estudo 

O presente estudo ajudou a amparar uma lacuna na literatura sobre co-branding, 

moderado pela teoria de ancoragem de marca, além de complementar o único 

estudo encontrado sobre este contexto, pleos autores, o de Cordeiro e Ponchio 

(2013). Mas diferente do estudo citado, que analisava o co-branding sobre o tipo de 

ingrediente, o presente estudo analisou sobre o tipo patrocínio. 

Outro avanço em relação aos estudos anteriores está relacionado ao tipo de 

aliança. Como salientado por Cordeiro (2013), são mais comuns pesquisas que 

analisam uma co-branding entre duas marcas constituintes, conceitualizada pela 

presença de duas marcas que estão no mesmo nível, que fazem parte de um único 

produto e nenhuma se destaca. No presente estudo, foi avaliada uma estratégia de 

co-branding entre uma marca constituinte e uma marca de patrocínio forte e fraca. 

Nessas alianças, a marca patrocínio não toma papel predominante, mas soma valor 

ao serviço e eleva sua avaliação por meio de suas associações positivas. 

Para as marcas que concorrem no mesmo mercado, os resultados propõem 

oportunidades como criação de um festival em um espaço diferente do utilizado pela 

marca. Aliança com marcas de bebidas energéticas mais conhecidas são favoráveis 

e parcerias com marcas de outras categorias de produto também podem ser viáveis 

(tais como cervejas, destilados, entre outros) ou até extensão de marca. 
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5.1.3 Limitações do Estudo 

O estudo apresenta algumas limitações em relação à amostra, já que foi 

composta por universitários,  e os resultados não podem ser generalizados aos 

demais consumidores. Nesse sentido, é importante que outras pesquisas sejam 

realizadas não apenas com esse público, mas também entre indivíduos com 

diferentes atividades, como os próprios frequentadores do serviço. 

A primeira limitação encontrada colabora com a segunda, no que tange a amostra 

do estudo, sendo que esse fator culmina com a falta de representatividade da 

amostra para que as análises sejam generalizadas para a população. Apesar de a 

amostra ter sido suficiente para as análises que foram realizadas (188 

respondentes), a mesma não foi construída para ser representativa. A situação pode 

ter sido provida pelo tempo que os autores tiveram para coletar os dados. 

Outro fator limitador foi a condução dos experimentos: uma parte dos 

respondentes participaram da pesquisa em laboratório de informática e outra parte 

responderam em sala de aula. No último caso, os respondentes poderiam não estar 

concentrados exclusivamente na atividade do experimento, dessa forma podendo ter 

sofrido influência de outros fatores externos ao cenário apresentado. 

Ainda, o fato de ter sido escolhido e estudado apenas uma marca forte pode 

restringir o entendimento das conclusões. O foco na definição de uma marca que 

fosse parte do dia a dia do público alvo pode ter sido prejudicial nos resultados da 

pesquisa. 

5.1.4 Sugestões de Estudo 

A primeira sugestão é quanto à investigação de marcas consideradas “fracas”, 

oposta as forças da marca Wood’s, para avaliar tanto a expectativa da qualidade 

percebida, o efeito da avaliação do serviço e a intenção de compra. Já no mesmo 

contexto, com força de marca alta, podem-se utilizar abordagens com marcas de 

outras categorias de produto do segmento de bebidas (como cerveja ou destilados). 

A segunda recomendação para estudos futuros é quanto à relação da 

contribuição das marcas âncoras em estratégias de co-branding. Nesta situação, a 

teoria de ancoragem demonstra não ser a única capaz de explicar essa correlação. 

Diante desse cenário, torna-se fundamental a produção de pesquisas com outras 
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teorias bases, para compreender melhor o desenvolvimento da avaliação da 

estratégia do co-branding, como por exemplo, a teoria de sinais. 

A terceira oportunidade encontrada é avaliar a teoria de ancoragem sob outros 

segmentos e nichos de serviços, como internet e telecomunicações. 

Por fim, recomenda-se uma evolução na escolha do filtro, sendo que o utilizado 

na atual pesquisa foi sobre o contexto do serviço e segmento da marca estudada. 

Assim, a escolha do filtro com o “hábito de frequentar a própria casa noturna” poderá 

ter uma aviação diferente da escolha do filtro que tem o “hábito de frequentar casas 

noturnas do segmento”, e não da marca estudada.  
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ANEXO A – OUTROS PLANOS ELABORADOS 

Os autores desenvolveram uma tabela, para a escolha da estratégia e tipo da    

co-branding a ser estudada,  na qual haviam quatro oportunidades de segmentação 

e definiram aquela que melhor se adaptava com a proposta de trabalho estipulada. A 

definição do plano de trabalho foi ilustrada na Tabela 17 desse projeto. Em todo ela 

também será reportada nesse anexo, no primeiro contexto. 

 Cenário 1: 
 

Teoria Base

ANCORAGEM

SEGMENTO PRINCIPAL

Casa Noturna

Alcance

Estratégia

O objetivo da organização é agregar mais valor ao mercado já estabelecido é 

conveniente se aliar a uma marca com um gama de produtos que sejam 

complementares, aumentando os benefícios dos produtos que serão 

desenvolvidos através do co-branding 

MARCA ÂNCORA

Energético

JUSTIFICATIVAS
Melhora da posição competitiva no mercado

Tipo

Promocional

Aliança que acontece por meio da vinculação das marcas a pessoas e eventos, 

competições e shows musicais, proporcionando a marca mais exposição e 

transferência de valores que seriam muito difíceis de conquistar 

individualmente. O patrocínio, por sua vez, pode abrir margem para uma nova 

oportunidade de desenvolvimento de produto e exposição da marca. O 

exemplo que pode ser usado é o da Motorola, que ao patrocinar a Liga de 

Futebol Americano foi convidada a desenvolver um fone de ouvido mais eficaz 

e confortável para a utilização dos técnicos usarem dentro do campo. 

Aumento do valor na percepção do consumidor

Novos produtos e serviços são vinculados a uma imagem forte. 

Criação e ampliação do valor percebido ao cliente

Show noturno, temática da casa noturna, com a marca de 

energético patrocinando o evento

CENÁRIO

MENSURÇÃO
SERVQUAL  
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 Cenário 2: 
 
 

Teoria Base

ANCORAGEM

SEGMENTO PRINCIPAL

Telecomunicação

Extensão

Estratégia

A estratégia da empresa é adentrar em um novo mercado e conquistar mais 

clientes, é necessário fazer sua escolha por um parceiro de co-branding já 

inserido ao respectivo mercado, trazendo novos consumidores através da sua 

base de clientes 

MARCA ÂNCORA

Operadora de Celular

JUSTIFICATIVAS
Aumentar e estimular a lealdade dos consumidores relativamente aos produtos

Tipo

Cadeia de 

Valor

Um exemplo de cadeia de valores entre produto e serviço são as marcas 

Yahoo! e SBC Communications, que tinham a intenção de diminuir a distancia 

e se tornarem mais fortes em seu ramo de negócios. O compartilhamento de 

informações e forças entre as marcas previa o know-how de operações de 

dados da SBC, de modo que o Yahoo! colocasse em prática seu planejamento 

de diversificação de receitas e redução da dependência de verbas de 

publicidade. Com a força da marca parceira o Yahoo planeja dar um salto no 

número de clientes que hoje são 500 mil para 100 milhões.

Melhora da posição competitiva no mercado

Aumento do valor na percepção do consumidor

Aumento das vendas

Conteúdo de TV POR ASSINATURA em Celular

CENÁRIO

MENSURÇÃO
SERVQUAL  
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 Cenário 3: 
 

Teoria Base

ANCORAGEM

SEGMENTO PRINCIPAL

Buscador de Internet

Penetração

Estratégia

A intenção é fortalecer ou permanecer no mesmo mercado, deverá escolher 

uma aliança que traga contribuições positivas para a imagem e associações de 

marca, valorizando assim o co-branding entre as empresas 

MARCA ÂNCORA

Operadora de Celular

JUSTIFICATIVAS
Melhora da posição competitiva no mercado

Tipo

Inovação

Exemplo de mercado sobre inovação de co-branding é a junção da Virgin 

Mobile USA e a Kyocera Wireless, que se uniram para criar um celular voltado 

aos clientes de 15 a 30 anos de idade. Observando o perfil deste consumidor, 

as empresas projetaram um aparelho para atender as funções de 

entretenimento e mídias sociais. Um exemplo de funcionalidade do produto é 

o “toque personalizado”, que tem como objetivo de oferecer uma “desculpa” 

a um contato, caso esse seja convidado a participar de algum compromisso.

Aumento do valor na percepção do consumidor

Possibilidade de entrar em novos mercados com custos relativamente baixos;

Criação e ampliação do valor percebido ao cliente

Serviço de streaming

CENÁRIO

MENSURÇÃO
SERVQUAL  
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 Cenário 4: 
 

Teoria Base

ANCORAGEM

SEGMENTO PRINCIPAL

Acadêmia de Ginástica

Penetração

Estratégia

A intenção é fortalecer ou permanecer no mesmo mercado, deverá escolher 

uma aliança que traga contribuições positivas para a imagem e associações de 

marca, valorizando assim o co-branding entre as empresas 

MARCA ÂNCORA

Marca Esportiva

JUSTIFICATIVAS
Aumentar e estimular a lealdade dos consumidores relativamente aos produtos

Tipo

Promocional

Aliança que acontece por meio da vinculação das marcas a pessoas e eventos, 

competições e shows musicais, proporcionando a marca mais exposição e 

transferência de valores que seriam muito difíceis de conquistar 

individualmente. O patrocínio, por sua vez, pode abrir margem para uma nova 

oportunidade de desenvolvimento de produto e exposição da marca. O 

exemplo que pode ser usado é o da Motorola, que ao patrocinar a Liga de 

Futebol Americano foi convidada a desenvolver um fone de ouvido mais eficaz 

e confortável para a utilização dos técnicos usarem dentro do campo. 

Melhora da posição competitiva no mercado

Aumento do valor na percepção do consumidor

Possibilidade de entrar em novos mercados mais rapidamente

Uma corrida de obstáculos em um terreno fechado

CENÁRIO

MENSURÇÃO
SERVQUAL  
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DO PRÉ-TESTE 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO DO EXPERIMENTO 

O questionário citado nesse apêndice foi utilizado 100% no experimento 1. 

Instrumento similar foi montado para os cenários do experimento 2 e 3, as 

diferenças estão no contexto e logomarca aplicada em cada cenário. 

Em todo caso, os experimentos estão divididos da seguinte forma:  

 Experimento 1: Wood’s e Red Bull 

 Experimento 2: Wood’s e TNT 

 Experimento 3: Wood’s 

 

 

Ilustração referente aos experimentos 1 e 2 

Adaptado para o experimentos 3 
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Ilustração referente aos experimentos 1, 2 e 3 
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Ilustração referente aos experimentos 1, 2 e 3 
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Ilustração referente aos experimentos 1, 2 e 3 
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Ilustração referente aos experimentos 1, 2 e 3 
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Ilustração referente ao experimento 1 

Adaptado para os experimentos 2 e 3 
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Ilustração referente ao experimento 1 

Adaptado para os experimentos 2 e 3 
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Ilustração referente ao experimento 1 

Adaptado para os experimentos 2 e 3 
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Ilustração referente ao experimento 1 

Adaptado para os experimentos 2 e 3 
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Ilustração referente ao experimento 1 

Adaptado para os experimentos 2 e 3 
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Ilustração referente ao experimento 1 

Adaptado para os experimentos 2 e 3 
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Ilustração referente ao experimento 1 

Adaptado para os experimentos 2 e 3 
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Ilustração referente ao experimento 1 

Adaptado para o experimento 2 

Excluido do experimento 3 
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Ilustração referente ao experimento 1 

Adaptado para o experimento 2 

Excluido do experimento 3 
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Ilustração referente aos experimentos 1, 2 e 3 

 

Ilustração referente aos experimentos 1, 2 e 3 

 

 


