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RESUMO 

Estudos apontaram que no Brasil existem em torno de 20 milhões de homossexuais 

e que o potencial financeiro do público LGBTI pode alcançar até 10% do PIB 

nacional. Devido a esse grande potencial financeiro, o desenvolvimento de 

estratégias de posicionamento de marca direcionada para o público LGBTI é 

percebido pelas companhias como uma grande oportunidade mercadológica, afinal 

além de alto poder aquisitivo, ainda existem 20 milhões de pessoas em todo país 

que ainda não tem seus desejos atendidos. Todavia, a sociedade brasileira ainda 

conservadora, pode apresentar uma visão negativa ao posicionamento gay-friendly 

ocasionando um boca a boca ruim para a imagem da marca, o que leva as 

empresas a ficarem receosas em se posicionar de tal forma. Para realização do 

estudo a seguir foi desenvolvido um experimento científico que teve como objetivo 

averiguar a influência do posicionamento gay-friendly de duas marcas de lojas de 

departamento presentes no Brasil C&A e Renner, e a percepção de Imagem, 

Personalidade, Satisfação e Fidelidade (NPS- Net Promoter Score). Onde é possível 

concluir que os fatores avaliados tem alteração positiva para a marca Renner e 

alteração negativa para a marca C&A quando as marcas se posicionam como gay-

friendly. 

 

Palavras-chave: Posicionamento. Imagem. Gay-friendly. LGBTI. 

 

 



ABSTRACT 

Studies have pointed out that there are around 20 million homosexuals in Brazil and 

that the financial potential of the LGBTI public can reach up to 10% of the national 

GDP. Due to this great financial potential, the development of brand positioning 

strategy directed to the LGBTI public is perceived by the companies as a great 

marketing opportunity, after all besides high purchasing power, there are still 20 

million people in every country that does not yet have their desires fulfilled. However, 

a Brazilian society still conservative, can present a negative view of the gay-friendly 

positioning, causing a bad word of mouth for an image of the brand, which leads 

companies to be afraid to position themselves in such a way. In order to carry out the 

study, a scientific experiment was carried out to assess the influence of the gay-

friendly positioning of two brands of gift shops in Brazil, C & A and Renner, 

perception of Image, Personality, Satisfaction and Fidelity ( NPS- Net Promoter 

Score). Where it is possible to conclude that the factors evaluated have a positive 

change for the Renner brand and a negative change for the C & A brand when 

brands position themselves as gay-friendly. 

 

Key-words: Positioning. Image. Gay friendly. LGBTI. 
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1 INTRODUÇÃO  

Historicamente, no Brasil nunca ocorreram tantas conquistas por igualdade 

LGBTI como nos últimos 20 anos. O país avançou no reconhecimento de relações 

homoafetivas como entidade familiar, aprovação da adoção de crianças por casal 

homossexual, direito a mudança de nome civil e social, eleição de candidatos 

assumidamente homossexuais, cirurgias de mudança de sexo e de reprodução 

assistida realizada pelo SUS e ultimamente a presença e visibilidade na mídia.  

Entretanto, ainda nos deparamos com um enorme paradoxo relativo aos 

direitos de igualdade para este grupo. O preconceito e a escassez de políticas 

públicas de proteção para população LGBTI nos leva a dados alarmantes de 

violência. Segundo a ONG Transgender Europe (TGEu) o Brasil é o país que lidera 

o ranking mundial com o maior número de homicídios registrados de pessoas 

trangeneras, o número de mortes chegou a 868 nos últimos 8 anos e por ausência 

de registros corretos estima-se que o número é ainda maior. De acordo com um 

levantamento da ONG Grupo Gay Bahia (GGB) a cada 25h uma pessoa LGBTI é 

assassinada no país. 

No sentido de promover apoio a diversidade algumas grandes marcas  

começaram a se posicionar abertamente sobre o assunto, como Facebook, Google, 

Coca-Cola, O Boticário entre outras. O posicionamento gay-friendly em sua essência 

tem como objetivo promover ativamente a criação de um ambiente confortável para 

pessoas LGBTI.  

Por outro lado, devido a uma forte intolerância ainda presente na sociedade 

Brasileira, marcas que se posicionaram de forma gay-friendly como O Boticário com 

a sua campanha de dias dos namorados em 2015, sofreram com tentativas de 

boicote anunciados por grupos religiosos. Com isso algumas empresas ficam 

apreensivas para expressar um posicionamento que apoie causas LGBTI pela 

incerteza relacionada à repercussão e as proporções que o posicionamento pode 

alcançar.  

Ser lembrada de forma positiva por seus clientes é o desejo de qualquer 

marca independente de seu tamanho ou segmento. Em um mercado altamente 

competitivo o maior desafio das empresas é diferenciar-se perante seus 

concorrentes para desta forma poder ocupar uma posição de preferência dos seus 

consumidores. Para Kotler (2007) não basta apenas atender os desejos e 
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necessidades, é necessário oferecer produtos e serviços que sejam inovadores e 

que os surpreendam.  A construção de uma marca forte envolve um processo de 

decisões estratégicas desafiadoras para um profissional de marketing, uma das 

principais estratégias consiste na diferenciação do produto ou serviço em relação à 

concorrência. O posicionamento claro e objetivo é o elemento-chave para a 

construção de uma marca forte, pois é ele que torna o diferencial da empresa 

relevante para os consumidores. 

 Para definir o posicionamento de uma marca é necessário estabelecer uma 

missão para ela e uma visão do que ela deve ser e fazer. Ressalta Kotler (2007) “A 

marca é a promessa da empresa de fornecer consistentemente um conjunto 

específico de características, benefícios, serviços e experiências aos compradores. 

A promessa da marca deve ser simples e honesta.”  Para o autor existem diferentes 

níveis de posicionamento que a marca pode atingir, entre eles o mais desejável é o 

nível da criação de crenças e valores, que incorporam uma forte carga emocional, 

segundo ele, marcas bem-sucedidas envolvem os consumidores em um nível mais 

profundo.   

Como o posicionamento gay-friendly envolve um assunto polêmico no país 

em que ainda existe certo preconceito, para as marcas um fator que impacta na 

adoção desse posicionamento é a repercussão do boca-a-boca a respeito dele, 

assim como é possível que ocorra aprovação ao posicionamento que apresenta 

apoio a uma causa social é possível que a marca seja percebida de maneira 

negativa, resultando em um boca-a-boca que difame a sua imagem. Portanto como 

enfatiza Kapferer (2003) é necessário que a marca tenha sua identidade bem 

definida e que apresente conhecimento real sobre o que é o posicionamento gay-

friendly para que não ocorra conflito entre a identidade percebida e o 

posicionamento adotado.  

Por fim, o presente estudo tem como objetivo analisar o efeito do 

posicionamento gay-friendly nas variáveis de percepção de imagem, personalidade 

e do boca-a-boca e através de um experimento averiguado se o posicionamento 

resulta efeito sobre as variáveis especificadas. A fundamentação teórica apresentará 

um aprofundamento das variáveis que permeiam o estudo. 
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1.1    PROBLEMATIZAÇÃO  

Objetivo da pesquisa é entender se o posicionamento gay-friendly afeta ou 

não a imagem que os consumidores têm sobre a marca e por sua vez a sua 

percepção pode afetar o boca-a-boca, positivamente ou negativamente. Com base 

nisso, defini-se o problema de pesquisa:  

Como o posicionamento gay-friendly das marcas influencia na imagem e 

em seu boca-a-boca? 

 

1.2    JUSTIFICATIVA PRÁTICA 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

2010 no Brasil existiriam em torno de 67 mil casais formados por pessoas do mesmo 

sexo. Ainda, a população homossexual no Brasil seria de aproximadamente 20 

milhões, porém este número oficial ainda estaria subavaliado, visto que nem todos 

se declaram como homossexuais. A Out Leadership uma associação internacional 

de empresas que desenvolve iniciativas para o público gay, realizou um estudo em 

2015 que estimou o potencial financeiro mundial do público LGBTI em US$ 3 

Trilhões no mundo e só no Brasil em torno de R$ 418,9 bilhões por ano, ou 10% do 

PIB nacional.  

Em função da atratividade do potencial financeiro do setor atualmente nota-se 

um crescimento no número de empresas que se posicionam como gay-friendly no 

Brasil. De acordo com Gay-friendly é um termo norte-americano utilizado para 

referir-se a lugares políticas, pessoas ou instituições que procuram ativamente a 

criação de um ambiente confortável ao público LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transgêneros e etc.). 

Assim, ganhariam cada vez mais relevância discussões sobre o 

posicionamento gay-friendly. Entretanto, Kapferer (2004) enfatiza que é importante 

que a empresa tenha uma proposta coerente do seu posicionamento com a sua 

identidade. Ou seja, para manter a sua imagem positiva a apresentação da 

comunicação como gay-friendly deve ter coerência em relação a sua identidade, 

para desta forma evitar o boca-a-boca negativo da marca. 
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Por isso é necessário trazer para o centro as discussões a respeito do 

posicionamento gay-friendly e como ele pode impactar diretamente na maneira 

como os indivíduos percebem a imagem da marca e consequentemente a promoção 

dela por meio do boca-a-boca. Ou seja, é necessário discutir as consequências e o 

reflexo socialmente trazidos pelo posicionamento da marca neste assunto. Assim, 

sociedade e empresas podem se beneficiar acerca de uma causa social 

promovendo um ambiente confortável para indivíduos LGBTIs.  

Esta pesquisa científica tem como objetivo verificar os possíveis efeitos do 

posicionamento gay-friendly para os consumidores em geral e, posteriormente 

produzir conclusões a respeito dos resultados da pesquisa. Nesse contexto, uma 

maior produção de estudos e conteúdos sobre o posicionamento gay-friendly 

poderia ser também o começo de um processo de transformação que inicia no meio 

acadêmico e estende seus reflexos para a realidade social. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Averiguar se posicionamento gay-friendly de uma marca afeta a imagem da 

marca e consequentemente o boca-a-boca. 

 

2.1.1Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a. Identificar se o posicionamento gay-friendly afeta a imagem da marca; 

b. Identificar se o posicionamento gay-friendly afeta a o boca-a-boca 

(NPS); 

c. Verificar se a imagem da marca afeta o (NPS); 

d. Identificar se o posicionamento gay-friendly afeta a percepção e a 

audacia da marca (traço de personalidade); 
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3 REVISÃO LITERÁRIA 

3.1 POSICIONAMENTO DA MARCA. 

Segundo Kotler e Keller (2006, pg 30) “Nenhuma empresa pode vender se 

seus produtos e ofertas lembrarem qualquer outro produto. As empresas devem 

buscar posicionamento e diferenciação relevantes.” Assim, o posicionamento é 

importante para a diferenciação da marca e para que o público-alvo se identifique 

com algo que o defina ou define seu estilo de vida. 

Reconhecendo essa importância o posicionamento também é necessário para 

que as marcas se diferenciem de seus concorrentes: como diz Hooley (2011, 

pg.151): 

O posicionamento relaciona-se com a compreensão de como os clientes 

comparam as ofertas alternativas do mercado e com a construção de 

estratégias que descrevem para o cliente a forma como a oferta da empresa 

difere em aspectos importantes no que diz respeito ao oferecido pelos 

concorrentes existentes ou potenciais.  

 

 Kotler (1998) lembra que nem sempre as diferenças criam uma posição 

competitiva forte, pois existem seis critérios a serem seguidos para alçar tal meta: 

 

• Importância: para obter diferenciação deve ser criado um benefício onde seja 

valorizado por uma grande parte dos clientes; 

• Singularidade e antecipação: a diferença tem que ser única e exclusiva, onde 

outras marcas não podem estar imitando; 

• Superioridade: os clientes devem ter acesso a um benefício de uma forma superior 

oferecida pela diferença; 

• Comunicabilidade: a diferença tem que ser comunicada aos clientes e ser 

entendida da mesma forma que está sendo transmitida; 

• Acessibilidade Financeira: a diferença tem que ser financeiramente acessível ao 

público alvo; 

• Rentabilidade: A diferença deve ter um determinado valor que seja apropriado para 

ser rentável à empresa. 
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No contexto definido por Kotler (1998) é possível destacar dos seis critérios, 

os três relacionados ao posicionamento gay-friendly: 

a. A importância: as empresas que se posicionam a favor da causa 

LGBTI podem oferecer algo diferente e relevante para os 

consumidores. Podemos destacar como exemplo do critério de 

importância a marca Doritos, com a campanha do “Doritos Rainbow”, 

um projeto realizado junto a Casa1 - um centro de cultura e república 

de acolhimento para LBGTIs em situação de vulnerabilidade localizado 

na cidade de São Paulo.  A campanha foi realizada especialmente para 

edição da 21ª parada do orgulho LGBTI e tinha como foco receber uma 

doação mínima de 20 reais por consumidor para aquisição de um kit 

que continha o salgadinho Doritos na versão arco-iris e uma bandeira 

original LGBTI, o valor total das vendas seria revertido para o centro 

Casa1.   

b. Singularidade: esse critério é definido por uma marca que se antecipa 

das outras e é única a fazer algo no cenário onde se encontra. A marca 

Doritos também pode ser citada como exemplo nesse critério, pois foi à 

primeira marca a farbricar e distribuir salgadinho nas cores da bandeira 

que representa o público LGBTI. 

c. Comunicabilidade: é a importâmcia na comunicação da empresa 

quando ela se posiciona a favor de alguma causa,  deve atentar-se na 

importancia da coerência na comunicação com a sua identidade, para 

que o público não perceba como oportunismo o apoio a determinada 

caiusa, provocando assim uma imagem negativa aos seu 

consumidores. O boticário não foi à primeira marca de cosméticos a se 

posicionar a favor da causa LGBTI, porém a comunicação da marca 

teve maior repercussão comparada a Natura - pioneira neste segmento 

– com a propaganda voltada ao publico gay no dia dos namorados, 

onde pessoas do mesmo gênero de identidade se presenteavam com 

perfurmes da marca. 

O posicionamento permite que as marcas transmitam suas opniões contra ou 

a favor de algum fato ou movimento, porém quando tratamos de causas polêmicas a 

falta de conhecimento real e aprofundado da causa defendida pode provocar 
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consequências negativas para a imagem da marca. No contexto gay-friendly o 

posicionamento pode ser percebido pelos consumidores como uma oportunidade de 

maximização do lucro ao invés do correto apoio a causa, como cita Matos, Paula e 

Domingues (2017, pg 2):  

 

O potencial de consumo do público LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais e transgêneros) que segundo o censo do IBGE 

(2010), famílias formadas por casais do mesmo sexo têm renda média de 

R$5.200,00.  

 

Atraves de um estudo realizado pela Out Leadership, definiu-se o potencial de 

compra do público LGBTI pode chegar a R$419 bilhões por ano, representando 10% 

do PIB nacional. E com dados do IBGE do ano de 2010, Matos, Paula e Domingues 

(2017, pg 4) afirmam que: 

 

Além disso, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE realizado em 2010, existem no país 67,4 mil casais 

formados por pessoas do mesmo sexo (0,18% da população brasileira).  

 

 E ao se aprofundar mais sobre posicionamentos, o gay-friendly pode ser 

definido como as empresas que utilizam a politica interna com seus colaboradores e 

externas com seus consumidores fatores a favor da causa LGBTI, como diz Johnson 

(2005):  

Uma empresa é considerada como gay-friendly de acordo com as políticas 

adotadas, as propagandas por ela veiculadas com gays e lésbicas, a venda 

de produtos voltados para essa comunidade, dentre outros fatores. 

 

Segundo Matos, Paula e Domingues (2017) algumas marcas usam a 

oportunidade mercadológica para obterem vantagem financeira perante seus 

concorrentes. Através de pesquisas exploratórias realizadas com a marca Boticario, 

tinham o objetivo de verificar o padrão e a segmentação do público através de suas 

propagandas e comparadas ao contexto real. E identificaram que a marca percebeu 

uma oportunidade mercadológica e decidiu então se posicionar desta forma, Matos, 

Paula e Domingues (2017, pg 10):  
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Sendo assim, conclui-se que a campanha publicitária “Casais”, 

desenvolvida para o Dia dos Namorados, da empresa O Boticário, fazia 

parte de uma estratégia de oportunidade mercadológica e não de 

posicionamento de marca, pois não houve emprego dos conceitos de 

coerência e consistência da empresa para o referido posicionamento tão 

citado.  

 

 Moreschi, Martins, Craveiro (2011) relatam que quando uma empresa decide 

se posicionar como gay-friendly encontra-se dois lados da moeda, onde um a marca 

pode ter uma boa aceitação do público LGBTI, mas do outro lado o público 

heterossexual pode deixar de consumir os produtos/serviços da marca, por não se 

identificar com o posicionamento da mesma. Segundo os autores é perigoso esse 

investimento, contudo, a marca pode se relacionar ao um público moderno, com um 

estilo de vida semelhantes que tem o estilo de vida parecido, onde conseguiria uma 

aceitação de ambos os públicos. 

 

3.2 CONHECIMENTO DE MARCA 

Segundo Keller (2003). Para fortalecer uma marca e criar valor o consumidor 

precisa conseguir identificar e distinguir a marca das suas concorrentes. No contexto 

da construção de marcas o conhecimento de marca é a chave para criação de uma 

marca forte. O conhecimento de marca pode ser caracterizado por dois 

componentes: a Lembrança e a Imagem.  

 

3.2.1 LEMBRANÇA DE MARCA  

De acordo com Keller (2003) A lembrança de marca pode ser representada 

de duas formas diferentes, uma é o reconhecimento de marca onde o consumidor 

quando exposto a marca é capaz de identificar que já viu ou ouviu anteriormente. A 

outra é a lembrança espontânea de marca que se refere à capacidade dos 

consumidores de extrair a marca da memória quando lhes são sugeridas a categoria 

de um produto ou uma situação de compra e utilização.  



 
 
 

 

22

Para Keller geralmente é mais fácil reconhecer a marca do que a extrair da 

memória, porém a importância entre as duas categorias é relativa, pois dependerá 

de até que ponto os consumidores tomam decisões relacionadas com um produto na 

presença da marca ou na sua ausência. Quando as decisões de produtos são 

tomadas no ponto de venda o reconhecimento de marca poderá ser suficiente, por 

outro lado, fora do ponto de venda ou em alguma situação em que a marca não 

estiver presente, provavelmente será mais importante que o consumidor consiga 

extrair a marca da memória.  

 

3.2.2 IMAGEM DE MARCA 

Segundo Kapferer (2003) a imagem de marca pode ser entendida como a 

forma que o consumidor percebe uma marca, através de um conjunto de 

associações que ele reconhece e baseia suas decisões e opiniões sobre ela. A 

imagem da marca dificilmente será única para todas as pessoas e nem sempre 

corresponderá à identidade proposta. Por isso, para que a imagem corresponda aos 

objetivos almejados à marca deve entender a importância em definir de maneira 

correta a sua identidade em sua linha de comunicação. 

De acordo com Kapferer (2003 p.86) “A imagem é uma decodificação, uma 

extração de significado, uma interpretação de signos. ” Os signos são elementos 

dotados de significados que podem ser emitidos por diversas fontes de 

comunicação. Entre as principais fontes de comunicação o autor destaca a 

identidade de marca e também três fatores parasitas que ocorrem quando a marca 

não tem uma concepção clara e definida de sua identidade. Esses fatores parasitas 

podem ser identificados como mimetismo, oportunismo e o idealismo.  

O mimetismo é um erro que ocorre quando a marca se espelha em seus 

concorrentes e imita suas comunicações, esquecendo-se de sua identidade e 

valores.  Podemos identificar esse erro no caso insucesso da Coca-Cola em 1984 

com a “New Coke”. Quando esta em certo momento se viu ameaçada e perdendo 

seu espaço com o público jovem para sua concorrente Pepsi Generation, procurou 

copiar seu posicionamento de inovação. Com base em uma pesquisa a Coca-Cola 

realizou o lançamento no mercado de uma nova fórmula denominada New Coke que 

foi substituída pela Coca-Cola Original. No inicio teve um bom desempenho em 
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vendas, mas, com a ausência da Coca-Cola tradicional nos pontos de vendas os 

consumidores se revoltaram e reivindicaram a volta do produto. O grande erro da 

Coca-cola foi imitar a sua concorrente e não seguir a sua identidade que é regida 

pela tradição. Ao invés de lançar a New Coke como um produto substituto da 

original, esta deveria ter lançado como uma extensão de produto. O equívoco da 

marca foi entender que a campanha da sua concorrente falava de sabor, mas na 

verdade era de comportamento. Três meses após o lançamento a empresa voltou 

atrás e relançou o produto original batizado como “Coca-Cola Classic”. 

Outro fator é o oportunismo que acontece quando a comunicação da marca é 

regida por modismos, se desenvolve por tendências do mercado sem ter por si um 

significado que corresponde a sua identidade. Segundo Kapferer (2003 p.87) “A 

marca se envolve em uma corrida de sedução: ela surfa sobre a mais leve evolução 

das concorrentes e tendências socioculturais do público.” Podemos classificar como 

exemplo de uma armadilha de oportunismo o caso de insucesso da marca Colgate 

ao lançar uma linha de produtos alimentícios de conveniência: Congelados e 

alimentos pré-cozidos denominados como “Colgate Kitchen Entrées”. A marca 

enxergou uma oportunidade de realizar a extensão de produto utilizando o seu nome 

já conhecido no mercado, porém fugiu completamente de sua identidade. 

O terceiro é o idealismo que pode ser definido como uma identidade de 

sonho, a marca se idealiza como algo que está longe da sua realidade. Para 

Kapferer (2003) esse tipo de identidade resulta em uma comunicação que não fica 

associada à lembrança da marca e que gera total incredulidade e até rejeição. 

De acordo com Kapferer (2003 p.87) “É verdade que a marca não deve se 

congelar e se desconectar de seu público; mas a obsessão da imagem leva 

privilegiar o parecer ao ser.” Para construção de uma imagem de marca forte é 

necessário ter uma identidade bem definida não apenas com um nome, mas uma 

marca com autonomia e sentido próprio. 

Nessa perspectiva a imagem é a maneira como os consumidores interpretam 

os sinais emitidos através dos diversos pontos de comunicação entre a marca e o 

consumidor. Compreendendo-se que o conceito de identidade é um conceito de 

emissão e o de imagem um conceito de recepção, sob um plano administrativo a 

identidade precede a imagem. Conforme representado na Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. 
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     Figura 1 –  Identidade e Imagem 

      

          Emissão                                  Meios                              Recepção                           

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                     Ruído da Concorrência 

     Fonte: Kapferer (2003) 

 

3.3 IDENTIDADE DE MARCA 

A identidade de marca por muitas vezes é empregada inadequadamente 

como sinônimo de imagem de marca, as duas possuem conceitos diferentes, porém 

estão inevitavelmente interligadas. Kapferer (2003) argumenta que a imagem da 

marca é construída por meio da percepção que o consumidor tem em relação à 

identidade da marca. A identidade da marca é percebida como o conjunto de ações 

e esforços que a organização faz para promover uma rede de associações. 

A identidade de uma marca representa a sua personalidade corresponde à 

forma como a empresa pretende ser percebida no mercado, a identidade deve 

transmitir uma ideia constante e estável que demonstre emoção e valores que 

possam seduzir o consumidor e estabelecer uma conexão da marca com os seus 

desejos e necessidades. Como especifica Kapferer (2003 pg 84): 

 

“A identidade de uma empresa é aquilo que permite uma organização ou 

uma parte da organização ter a sensação de existir como um ser coerente e 

específico, assumindo sua história e ocupando um espaço em relação aos 

outros (...) possuir uma identidade é existir por si mesmo, ser dotado de um 

projeto pessoal diferente e estável.” 

Identidade da marca 

Outras fontes de 

inspiração: 

Mimetismo 
Oportunismo 

Idealismo 

Imagem da 

Marca 

Sinais 

Emitidos 
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Segundo Kapferer (2003) para a marca se tornar ou permanecer forte é 

necessário ser fiel a sua identidade e o conceito de identidade condiz com as 

seguintes exigências: a permanência no tempo, a coerência dos sinais emitidos e o 

realismo. Se as estratégias de identidade da marca não forem bem definidas isso 

comprometerá a sua comunicação e consequentemente o relacionamento do 

consumidor com a marca gerando uma dificuldade para estabelecimento de 

associação do produto ou serviço com a sua vida. Devido ao aumento da 

concorrência e do volume de publicidade o desafio das empresas para tornar a sua 

comunição eficaz está cada vez maior e na perspectiva de Kapferer (2003 p.86) 

“Comunicar não é unicamente emitir, é ser captado. A comunicação não é uma 

técnica, hoje em dia, ela é uma proeza”. 

3.3.1 PRISMA DE IDENTIDADE 

Para construção da identidade da marca Kapferer (2003) sugeriu a 

representação de um prisma de seis lados chamado Prisma de Identidade, onde 

cada lado caracteriza uma faceta que representa os seguintes aspectos: físico, de 

personalidade, cultural, de relação, reflexo e mentalização. Representado na figura 

abaixo: 

 

Figura 2 – Prisma de Identidade 

 

                             
Fonte: Kapferer (2003) 
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1. Kapaferer (2003) explica que o aspecto físico configura as características 

mais objetivas e tangíveis, é como a estrutura base onde a marca será 

construída, antes de tudo deverá ser definida a sua aparência física. Algumas 

marcas se utilizaram do seu aspecto físico do produto para poder se 

posicionar como gay-friendly, um exemplo é a PepsiCo que realizou em junho 

deste ano a versão do Doritos chamada Rainbow, uma edição especial para a 

21ª Parada do Orgulho LGBTI em São Paulo onde os salgadinhos ganharam 

uma versão colorida nas cores no arco-íris que simbolizam a bandeira LBGTI 

para uma campanha de inclusão de gêneros e apoio à diversidade. Como 

afirma a Daniela Cachich Vice-Presidente de Marketing da PepsiCo no 

Brasil: 

“A essência de Doritos está em questionar padrões e quebrar a lógica 

das coisas. É uma marca que acredita na força daqueles que ousam 

ser eles mesmos. (…) Doritos Rainbow sintetiza o nosso desejo em 

contribuir com uma sociedade cada vez mais diversa, com indivíduos 

que se sintam livres e empoderados para serem o que realmente são.” 

 

2. Outra faceta é a de personalidade, para Kapferer (2003) ela está relacionada 

ao lado intangível da marca, de acordo com Aaker (2007) “A personalidade de 

marca pode ser definida como um conjunto de características humanas 

associadas a uma determinada marca.” Esta faceta é frequentemente 

utilizada na publicidade de marcas, geralmente adotam personagens de 

marca como um porta-voz para representa-las e assumir assim uma 

identidade, no contexto do posicionamento gay-friendly em 2016 a marca 

L’oréal Paris nomeou a modelo transgênero Valentina Sampaio como uma de 

suas embaixadoras, o diretor de Marketing da L’Oréal Paris Andre Albarran 

destacou a escolha da modelo cearense: 

“Realmente acreditamos que todas as mulheres valem muito, e a beleza vai 

muito além do que ela é por fora. O que mais importa é o que vem da alma. 

Assim, escolhemos a Valentina como uma das muitas representantes que 

essa diversidade poderia ter, além de ela ser também um exemplo 

inspirador de muita força, determinação e autoconfiança. ” 

 

Para Kapferer (2003) dentro da construção de personalidade das marcas 

existe uma duração de vida onde necessitam renovar seus personagens conforme 
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completada a sua função, como uma forma de manutenção para não manter um 

único código e consequentemente o envelhecimento da marca. 

 

3. Segundo Kapferer (2003) a faceta cultural corresponde a um sistema de 

valores, mais complexo e geralmente é mais bem estruturado nas grandes 

marcas, conforme Kapferer (2003 p.93) “A faceta cultural é aquela dos 

princípios fundamentais que governam a marca em suas manifestações, é 

uma faceta profunda a base da marca.” A cultura rege o comportamento da 

marca, uma ligação entre a organização e a marca, as que possuem cultura 

são diferenciadas e mais fortes. Sobre a perspectiva de posicionamento gay-

friendly temos como exemplo a empresa Dell que apresentou em 2006 nos 

Estados Unidos um programa interno de incentivo chamado PRIDE onde 

reúne um grupo interno para discussão sobre formas de inclusão do público 

LGBTI, o grupo conquistou a inclusão de cônjuges do mesmo sexo no plano 

de saúde oferecido pela empresa antes mesmo da aprovação do casamento 

gay no país, com esse programa a empresa demostrou o seu posicionamento 

gay-friendly dentro de sua cultura interna. 

 

4. A relação Kapferer (2003) explica que representa a transação entre pessoas, 

ela é fundamental para marcas de serviços como bancos e marcas que 

dependem de um relacionamento direto com seus consumidores. No conceito 

de posicionamento gay-friendly a PUC-SP inaugurou em agosto de 2017 um 

banheiro unissex em seu Campus, de acordo com instituição, foi uma medida 

tomada para atender a diversidade de sua comunidade acadêmica, porém ela 

ressalta que “Os sanitários são de uso comum, não direcionado a públicos 

específicos”. 

 

5. O reflexo de acordo com Kapferer (2003) é a maneira como a marca será 

percebida pelo seu alvo, as empresas devem emitir signos que valorize e que 

represente a forma como o seu alvo pretende ser visto ao utilizar o seu 

produto. Segundo Kapferer (2003 p94) “O alvo é a descrição dos 

compradores e usuários potenciais da marca. O reflexo não é alvo, mas a 

imagem exterior que a marca dá a esse objetivo.” As empresas geralmente 
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cometem erros ao confundir o conceito de reflexo e alvo, essa confusão entre 

os dois pode gerar problemas, as marcas podem ser desvalorizadas ao 

realizarem propagandas que refletem o seu alvo como ele realmente é e não 

como ele se identifica ou como quer ser. Como exemplo de sucesso na 

exploração desta faceta de reflexo a marca Marlboro com a sua clássica 

propaganda do “Marlboro Man” o cowboy jovem e aventureiro. O personagem 

utilizado na propaganda não é uma representação fiel de seu público, porém 

emitiria significados valorizados por eles como a liberdade e a virilidade.  

 

6. Para Kapferer (2003) faceta da mentalização refere-se ao lado interno do 

consumidor é como ele se sente em relação à marca, na construção de 

marcas fortes é importante que o consumidor construa a mentalização de ser 

não apenas um comprador da marca, mas pertencer a ela como se fizesse 

parte ou sentir-se como membro de algo. Segundo Kapferer (2003 p.95):  

“Se o reflexo for o espelho externo do alvo, a mentalização será o seu 

espelho interno, em relação a ela própria. De fato, através de nosso 

consumo de certas marcas, desenvolvemos um certo tipo de relação com 

nós mesmos” 

 

         A Harley-Davidson é um exemplo de marca que explora essa faceta, o     

consumidor ao comprar uma moto da marca ele se sente como membro de um 

grupo que compartilham os mesmos valores.  

 

3.4 MARKETING BOCA A BOCA 

  Para Damasceno (2015) o marketing boca a boca é “O intercâmbio de 

informações entre os indivíduos sobre produtos e serviços” , ou seja, é o estímulo 

dos consumidores a repassar informações e mensagens sobre a marca para outras 

pessoas e desta forma, expandir o nome da marca e podendo ser um cometário 

influenciador. Esses estímulos podem acontecer por influencia de um agente externo 

ou até mesmo espontaneamente. 
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As pessoas tendenciam à acreditar muito mais nas informações passadas 

sobre determinada marca quando seus amigos e familiares falam algo sobre ela em 

uma conversa informal do que quando são expostos a peças publicitarias tanto no 

meio online quanto no meio offilne, como  afirma Solomon (2008, pg 414): 

 

 Como ouvimos as informações de pessoas que conhecemos, o boca a 

boca tende a ser mais confiável do que as recomendações que obtemos por 

meio de canais de marketing formais 

 

            Assim, o boca a boca pode ser mais eficaz que uma eventual propaganda da 

marca como Solomon (2011, pg 228) relata “apesar de todo o dinheiro despendido 

na criação de propagandas sofisticadas, o boca a boca é muito mais poderoso do 

que elas.” E pode chegar a ter influencia de até dois terços de venda com o boca a 

boca de seus consumidores.  

            

            Em vista disso as companhias devem ter uma preocupação e se atentar ao 

poder do boca a boca, já que deste modo pode-se definir o seu sucesso ou o seu 

fracasso, pois é uma via de mão dupla, assim como um comentário positivo pode 

promover a marca um comentário negativo pode denegrir a sua imagem, como 

relata Solomon (2008, pg 415) “(...) há probabilidade de o consumidor prestar mais 

atenção nas informações negativas do que nas informações positivas e de relatar 

sua experiência para os outros.”  

O marketing boca a boca se assemelha com o buzz marketing, segundo 

Chetochine (2006, pg 10) “O buzz marketing faz boca a boca por meio de seus 

clientes evangelistas”. Os clientes evangelistas ou conhecidos também como 

evangelizadores, são os clientes que fazem o boca a boca propagando informações 

e opiniões sobre as empresas ou produtos dos quais tiveram experiência. Segundo 

o autor dentro dos clientes evangelizadores temos dois perfils, o primeiro são os 

clientes que estão satisfeitos com a marca e propagam formações positivas e os 

clientes que estão insatisfeitos que propagam informações negativas.  

Chetochine (2006, pg 49) relata que a diferença do marketing de boca a boca 

tradicional e os clientes evangelizadores está na continuidade da propagação da 

informação, onde os evangelizadores continuam sua propagação mesmo após o 
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terceiro ou quarto contato e continua a evangelizar pela fé criada positivamente ou 

negativamente sobre o produto em questão. 

 E para mensurarmos quantos clientes evangelizam positivamente e 

negativamente uma marca podemos utilizar a ferramenta NPS (Net Promoter Score). 

Segundo Reichheld (2003) essa ferramenta consiste em uma escala utilizada para 

identificar os individuos que são promotores (clientes que propagam informações 

positivas) ou detratores (clientes que propagam informações negativas) e para essa 

mensuração é feita uma única pergunta “Em uma escala de 0 a 10, qual a 

probabilidade de você indicar a marca para seus amigos ou colegas?” Onde os que 

respondem de 0 a 6 são os detratores, 7 e 8 neutros e 9 e 10 promotores, depois de 

fazer o filtro de quantos clientes temos em cada perfil, a porcentagem dos clientes 

neutros são desconsiderados e é subtraída a porcentagem de clientes promotodes 

da porcentagem de clientes detratores onde o resultado é o NPS da marca e indica 

em qual zona ele se encontra, as opções são: 

I. Zona de Excelência  NPS entre 75 e 100 
II. Zona de Qualidade  NPS entre 50 e 74 

III. Zona de Aperfeiçoamento  NPS entre 0 e 49 
IV. Zona Crítica  NPS entre -100 e -1 

 

4 HIPÓTESES 

Com base no referencial teórico apresentado serão descritas a seguir a 

formulação das hipóteses sobre o resultado da pesquisa.   

A maneira mais eficaz de divulgação de uma marca seria por meio da 

indicação dos seus próprios consumidores, pois “a influência das opiniões dos 

outros às vezes é ainda mais poderosa do que as próprias percepções das pessoas” 

(SOLOMON, 2008, p. 414). Para que a marca possua uma boa promoção é 

necessário que ela sempre mantenha seus atuais clientes satisfeitos com seu 

produto ou serviço para assim obter comentários positivos sobre ela e 

consequentemente alcançarem novos clientes. O NPS (Net Promoter Score) é uma 

ferramenta que permite medir o nível de satisfação e fidelidade dos clientes, ele 

estaria mensurando quantos deles são promotores ou detratores.  

O posicionamento gay-friendly é uma a forma da marca se manifestar a favor 

de uma causa social de inclusão do público LGBTI.  
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Kotler (1998) lembra que as diferenças criam uma posição competitiva forte. E 

entre as seis formas de atingir a diferenciação estariam a Importância pela 

diferenciação, a Singularidade (ser única e exclusiva) e a Comunicabilidade (a 

diferença tem que ser comunicada aos clientes e ser entendida da mesma forma 

que está sendo transmitida). Sendo o posicionamento gay-friendly como algo 

diferente, singular (em comparação às várias empresas que não se manifestam) e 

que pode ser comunicada, entende-se que o NPS aumenta positivamente quando 

uma marca se posiciona como gay friendly, sendo assim formula-se a primeira 

hipótese:   

  

Hipótese 1: O NPS (Net Promoter Score) aumenta quando a marca se 

posiciona como gay-friendly. 

 

Segundo Kapferer (2003) a identidade da marca representa a sua 

personalidade, que corresponde à forma como a empresa planeja ser percebida. É 

pela identidade que ela deve transmitir uma ideia constante e estável que demonstre 

emoção e valores que possam seduzir o consumidor e estabelecer uma conexão da 

marca com os seus desejos e necessidades. O autor complementa argumentando 

que a imagem da marca é construída por meio da percepção que o consumidor tem 

em relação à identidade da marca. 

Kapferer (2003) aponta que para a marca se tornar ou permanecer forte e 

consequentemente ter uma boa imagem é necessário ser fiel a sua identidade. A 

identidade da marca é percebida como o conjunto de ações e esforços que a 

organização faz para promover uma rede de associações, resultando assim a 

construção de imagem. Entretanto quando uma marca não possui uma concepção 

de identidade clara e bem definida, ela utiliza em sua comunicação outras fontes de 

inspiração denominadas pelo autor como fatores parasitas identificados como 

mimetismo, oportunismo e o idealismo. Esses fatores parasitas podem ser uma 

armadilha para a contrução de uma marca forte, pois se a comunicação da marca 

não tem harmonia com a sua identidade a percepção de imagem da marca pode 

gerar incredulidade ou até rejeição. 

No contexto de posicionamento gay-friendly o fator parasita que a empresa 

deve evitar em sua comunicação é o oportunismo que para Kapferer (2003 p.87) 



 
 
 

 

32

ocorre quando “A marca se envolve em uma corrida de sedução: ela surfa sobre a 

mais leve evolução das concorrentes e tendências socioculturais do público.” 

Quando marca não tem uma concepção clara sobre as causas defendidas ou o seu 

posicionamento a favor do público LGBTI não é coerente com a sua identidade ela 

pode ser percebida como oportunista gerando insatisfação dos clientes atuais e 

potenciais. 

Como destacado no artigo “Pink Market”, empresas que decidem se 

posicionar como gay-friendly pode ter uma boa aceitação do público LGBTI e do 

público heterossexual, ainda que este possa deixar de consumir os 

produtos/serviços. Entretanto, Mattos, Paula e Domingues (2017) apontam que 

marcas podem ser bem vistas, mas, podem sofrer revés se forem vistas como uma 

questão oportunista.   

Desta forma, se a diferenciação, singularidade e comunicabilidade apontam 

para um posicionamento gay-friendly de apoio real, atentando para importância e 

coerência na comunicação com a sua identidade sem que o público perceba como 

oportunismo ela deve provocar uma imagem positiva da marca. Desta forma são 

formuladas as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 2: A imagem da marca será melhor avaliada por ter um 

posicionamento gay-friendly. 

 

Clientes satisfeitos tem uma imagem positiva da empresa, enquanto clientes 

insatisfeitos tem uma tendência a ter uma imagem negativa. Como NPS (Net 

Promoter Score) seria uma ferramenta relacionada também a clientes promotores ou 

detratores e sua imagem percebida, espera-se que: 

 

Hipótese 3: A imagem da marca influencia positivamente o NPS. 

 

        A personalidade de marca é uma faceta do prisma de identidade 

proposto por Kapferer, o seu conceito está relacionado a um aspecto intangível. 

Segundo Aaker (2007) “A personalidade de marca pode ser definida como um 

conjunto de características humanas associadas a uma determinada marca.” Esta 

faceta é frequentemente explorada na publicidade das marcas. O posicionamento 
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pode influenciar na construção de personalidade e características de determinada 

marca.  Por isso, o posicionamento gay-friendly deve ser coerente à identidade da 

marca. Assim como as campanhas publicitárias com posicionamento gay-friendly 

apresentam uma visão positiva para os consumidores, já ocorreram casos de 

boicote contra algumas marcas que apresentaram campanhas publicitárias a favor 

de causas LGBTI. Em respeito às ocorrências de boicotes contra empresas que se 

manifestam a favor do público LGBTI, algumas marcas podem apresentar certo 

receio em se posicionar como gay-friendly, tornando possível entender que a 

característica na escala de personalidade que descreve a marca como “ousada” 

será mais positiva para a variável independente do posicionamento gay-friendly.  

 

Hipótese 4: Hipótese 4: A característica da escala de personalidade da 

dimensão “audaciosa” aumenta positivamente com o posicionamento gay-

friendly. 

Após a definição das hipóteses, ilustra-se o seguinte modelo gráfico:  

 

Figura 3 – Modelo gráfico 
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5 METODOLOGIA 

A metodologia do estudo tem como base o modelo de pesquisa conclusiva de 

causalidade, utilizando a técnica de experimentação. Segundo Malhotra (2005 

p.161):  

“Para conduzir um experimento, o pesquisador manipula e controla uma ou 

mais variáveis independentes, e em seguida, observa os efeitos que as 

variáveis manipuladas têm sobre as variáveis dependentes enquanto 

controlam a influência de variáveis externas ou extrínsecas. ” 

 

Para Malhotra (2005 p.158) “Uma inferência causal é relativa a uma mudança 

em uma variável de marketing que produz uma mudança em outra variável.” De 

modo geral a pesquisa causal é usada com o propósito de captar relações de causa 

e efeito para poder eliminar hipóteses e contradições alternativas que possam 

depreciar os resultados. Como descreve o autor a noção científica de causalidade 

significa que nunca podemos provar que X causa Y, mas podemos inferir que X é 

umas das causas de Y.   

O modelo que melhor se adequou para a pesquisa foi o experimento fatorial 

usando duas variáveis independentes para verificar o efeito delas sobre as variáveis 

dependentes, sendo assim uma amostra não probabilística e por conveniência. A 

pesquisa tem caráter conclusivo utilizando a técnica quantitativa. Em Malhotra 

(2006): 

“A pesquisa quantitativa procura quantificar os dados. Ela busca uma 

evidência conclusiva, que é baseada em amostras grandes e 

representativas e, de alguma forma, aplica análise estatística. As 

descobertas da pesquisa quantitativa podem ser tratadas como conclusivas 

e utilizadas para recomendar um curso de ação final”. 

 

         O método de coleta de dados foi por meio de um questionário no sistema 

Qualtrics, permitindo assim a aleatoriedade das unidades de testes. O autor 

recomenda uma quantidade mínima da amostra de trinta (30) indivíduos por grupo 

de unidades de teste, ou seja, para os quatro (4) grupos criados o número total ideal 

seria de no mínimo cento e vinte (120) respondentes válidos. 
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 Os testes foram realizados com quatro grupos de atribuição aleatória dividos 

em dois grupos, um grupo experimental (posicionamento gay-friendly) e o outro de 

controle (posicionamento Neutro), entre duas marcas. O grupo experimental foi 

exposto a variável independente manipulada, e o de controle, que não foi exposto à 

manipulação da variável independente, para assim tornar possível o 

estabelecimento de um ponto de comparação entre as duas variáveis independentes 

sobre as variáveis dependentes, que serão detalhadas na seção seguinte.  

 

 

5. 1 VÁRIAVEIS DO ESTUDO 

A condução do experimento tem como objetivo alcançar a validade interna 

que segundo Malhotra (2005 p.161) “se refere ao fato de a manipulação das 

variáveis independentes ter causado ou não efeito sobre as variáveis dependentes.” 

Com intuito de verificar se o posicionamento da marca como gay-friendly afeta 

positivamente o NPS (Net Promoter Score) ou surte algum efeito positivo na 

percepção da personalidade e imagem da marca. Serão descritas as definições das 

variáveis independentes e dependentes escolhidas para o experimento. 

 

 

5.2  VÁRIÁVEIS INDEPENDENTES 

         Segundo Malhotra (2005 p.161) “Variáveis independentes são variáveis 

ou alternativas manipuladas (isto é, o pesquisador muda os níveis dessas variáveis) 

cujos efeitos são medidos e comparados.” As variáveis independentes escolhidas 

para o experimento são referentes aos fatores de posicionamento e marca. 

 

5.2.1 Marca 

 

         A marca pode ser definida como a forma que um produto ou empresa 

encontra para identificar-se ou de se fazer notar no mercado. A marca é percebida 

como uma representação simbólica de uma entidade. Segundo Kotler (2007) “Elas 

são um elemento-chave nas relações da empresa com os consumidores.” 
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      Para elaboração do questionário foram escolhidas duas marcas do 

segmento de lojas de departamentos existentes no Brasil: C&A e Renner. 

 A definição de duas marcas nacionais do mesmo segmento teve o propósito 

de verificar se duas empresas do mesmo setor receberiam respostas distintas 

quanto ao posicionamento gay-friendly, visto que a C&A é uma marca que já se 

pronunciou abertamente ao assunto e a Renner ainda não. 

 

 

5.2.2 Posicionamento 

 

O posicionamento é o espaço que a marca ocupa na mente dos 

consumidores. Conforme Kotler (2003) “O posicionamento do produto é a maneira 

como o produto é definido pelos consumidores em relação aos seus atributos 

importantes – o lugar que ele ocupa na mente dos consumidores em relação aos 

produtos concorrentes. ” De acordo com o autor a posição de um produto na mente 

do consumidor ocorre por meio de um conjunto complexo de percepções, 

impressões e sensações que os consumidores têm de um produto ou serviço. 

Portanto é importante que os profissionais de marketing planejem posições que 

ofereçam aos produtos da marca maiores vantagens competitivas nos mercados-

alvos.  

Para elaboração do experimento as variáveis independentes foram 

representadas em quatro (4) imagens (2 marcas, C&A e Renner, versus 2 

posicionamentos, gay-friendly/Experimental e neutro/Controle).  

No grupo controle, de posicionamento neutro, era apresentado o Logo da 

empresa e uma compilação da missão e valores das duas marcas retiradas dos 

respectivos sites. Como forma de minimizar efeitos de diferenças entre as missões e 

valores, ambas as marcas foram mostradas com a mesma compilação, ou seja, o 

mesmo texto. Neste grupo a imagem de fundo era composta pelo interior de uma 

loja. 

No grupo experimental, com o posicionamento gay-friendly, era alterada a 

imagem de fundo para uma bandeira com cores do arco-íris (imagem relacionada 

com posicionamento LGBT) e os mesmos Missão e Valores, mas, com a adição da 

frase “...afirmando nosso posicionamento como empresa gay-friendly”. 
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As marcas e o posicionamento do experimento foram representados de 

acordo com as imagens a seguir: 

 

Figura 3 – Marca Renner (Posicionamento Neutro): 

 

 

Figura 4 – Marca Renner (Posicionamento gay-friendly) 
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Figura 6 – Marca C&A (Posicionamento Neutro) 

 

 

 

 

Figura 7  – Marca C&A (Posicionamento gay-friendly) 
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5.3 VÁRIAVEIS DEPENDENTES 

De acordo com Malhotra (2005 p.161) “Variáveis dependentes são as que 

medem o efeito das variáveis independentes nas unidades de teste”. Definidas neste 

experimento nos conceitos de Imagem, Personalidade e o boca a boca. 

 

   5.3.1 Imagem 

 

A imagem da marca é a forma como ela é percebida pelo público. Para 

Kapferer (2003) “A imagem é um conceito de recepção. Os estudos de imagem 

tratam da maneira pelas quais certos públicos concebem um produto, uma marca, 

um político, uma empresa e um país.” 

A fim de entender a relação de causa e efeito entre as variáveis do estudo, foi 

aplicada no questionário uma pergunta por meio de uma escala de concordância 

para mensurar a imagem da marca.  

Nessa escala foram avaliados 6 itens, onde os respondentes tinham que 

classificar cada item de 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente, 3 não concordo e nem 

discordo e 5 concordo totalmente. 

A escala de imagem adotada no experimento foi desenvolvida por Beccarini e 

Ferrand (2006) e adaptada por Ladeira, Santini, Araujo, Fikler (2014).  A pergunta foi 

apresentada da seguinte forma: 

Avalie a marca que afirmou sua missão e valores: 

 

     Figura 8 – Escala de imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação por Ladeira, Santini, Araujo e Fikler, 2014 
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5.3.2 Personalidade 

 

A personalidade é relativa ao caráter adquirido pela marca de acordo com a 

sua forma de se comunicar. Segundo Kapferer (2003) “Sua maneira de falar dos 

produtos ou dos serviços deixa transparecer nas entrelinhas que tipo de pessoa ela 

seria, caso se queira comparar uma marca a uma pessoa.” 

Para mensurar a personalidade das marcas citadas no experimento, foi 

utilizada a escala de personalidade divida em 5 dimensões denominadas em termos 

de: Credibilidade, Diversão, Audácia, Sofisticação e Sensibilidade. Retiradas em 

MUNIZ,K.M; MARCHETTI, R. Z. Dimensões de personalidade de marca: análise da 

adequação da escala de Aaker (1997) ao contexto brasileiro, formulada uma 

pergunta com escala de concordância, descrita nos termos abaixo: 

Pensando na marca que você acabou de ver, com a escala de 1 a 5 (onde 1 

não descreve totalmente e 5 descreve totalmente). Avalie se a palavra descreve 

totalmente, parcialmente ou não descreve esta marca: 

Figura 9 – Escala de personalidade - Credibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 Fonte: Muniz e Marchetti, 2005  
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      Figura 10 – Escala de personalidade - Diversão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Muniz e Marchetti, 2005  

 

Figura 11 – Escala de personalidade – Audácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Muniz e Marchetti, 2005  
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          Figura 12 – Escala de personalidade - Sofisticação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Muniz e Marchetti, 2005  

 

Figura 13 - Escala de personalidade – Sensibilidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Muniz e Marchetti, 2005  

 

 

5.3.3 NPS (Net Promoter Score) 

 

Segundo o artigo “The One Number You Need to Grow” o Net Promoter Score 

ou mais conhecido como NPS, é uma metodologia que possui a finalidade de 

mensurar o nível da satisfação e fidelidade dos clientes das marcas. Onde o cliente 

é indagado de uma forma simples com a seguinte pergunta: “Em uma escala de 0 a 

10, qual a probabilidade de você indicar essa empresa para um amigo ou colega?” 
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A pergunta de NPS foi apresentada no experimento por meio de uma escala 

intervalar ancorada de 0 (provavelmente sim) a 10 (provavelmente não), com a 

seguinte pergunta: 

 

Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar essa empresa 

para um amigo ou colega? 

 

Figura 13 - NPS 

 

Fonte: Reichheld, 2003 

 

 Após os respondentes darem sua nota, eles eram classificados entre 

promotores (notas 9 e 10), neutros (notas 7 e 8) e detratores (notas de 0 a 6). Onde  

a porcentagem dos neutros eram isolados e a porcentagem  dos promotores seria 

subtraída pela porcentegem dos detratores, assim o NPS de cada marca e 

segmento e definindo em qual zona do NPS cada um se encontra. 

 

  

6 EXPERIMENTO  

O experimento teve como objetivo principal testar as hipóteses, ou seja, 

verificar o efeito das variáveis independentes marcas (C&A x Renner) e o 

posicionamento (neutro x gay-friendly) sobre as variáveis dependentes: NPS, 

Imagem e Personalidade sobre o traço de ousadia. 

A pesquisa foi desenvolvida via Qualtrics utilizando a internet para divulgação. 

As unidades de teste foram contatadas por meio de redes sociais como Whatsapp e 

Facebook. Para conquistar o número de mínimo necessário de respondentes para o 

experimento foi anunciado o sorteio de R$ 100,00 como forma de incentivo para os 

respondentes que completassem a pesquisa até o final. A divulgação do sorteio foi 

agendada para dia 30 de novembro de 2017. 

 Ao acessar o link do questionário o respondente era informado do conteúdo 

geral da pesquisa e em seguida direcionado para uma das quatro imagens 

(distribuídas aleatoriamente pelo Qualtrics). Cada peça continha uma imagem com a 
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descrição da missão e valores da Renner ou C&A onde duas delas apresentavam 

um posicionamento gay-friendly (grupo experimental) e as outras duas com o 

posicionamento neutro (grupo de controle, ou neutro). 

Após a exposição da imagem os respondentes eram apresentados às 

perguntas que correspondiam às escalas das variáveis dependentes. A primeira 

escala apresentada depois das imagens de marcas e posicionamento era de NPS, 

seguida da escala de Imagem e depois da escala de Personalidade. Assim, seria 

possível a realização da análise dos resultados e a averiguação da relação da 

possível causa e efeito das variáveis independentes sobre as variáveis 

dependentes.  

Em seguida os respondentes eram designados a uma sequencia de questões 

sócio-demográficas e a questão de checagem onde eram questionados sobre o que 

aparecia na imagem que foi exposta no início da pesquisa, com a seguinte pergunta: 

 

O que demonstrava a imagem que viu no início da pesquisa? 

o Uma marca, a loja RENNER, com uma imagem de fundo que tinha cores alegres como 
vermelho, amarelo, azul e verde com uma bandeira.   

o Uma marca, a loja RENNER, com uma imagem de fundo imagem com cores neutras 
como preto, branco e cinza com o interior de uma loja ao fundo.   

o Uma marca, a loja C&A, com uma imagem de fundo que tinha cores alegres como 
vermelho, amarelo, azul e verde com uma bandeira.   

o Uma marca, a loja C&A, com uma imagem de fundo imagem com cores neutras como 
preto, branco e cinza com o interior de uma loja ao fundo.  

o Não lembro/não tenho certeza. L 
 
 

 Nas seções abaixo serão descritos a caracterização da amostra e checagem 

dos resultados obtidos. 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

Os resultados da pesquisa foram extraídos em outubro de 2017, totalizando 

221 acessos ao questionário e desses 188 finalizaram o questionário. 2 

respondentes foram desconsiderados por não atender aos critérios da pesquisa e 

outros 30 pois não responderam adequadamente à questão de checagem. Desta 

forma o experimento contou com um total de 156 respondentes válidos.  
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A amostra possui predominância de indivíduos com a identidade de gênero 

feminina com 117 respondentes (75,5%) e os outros 38 com identidade de gênero 

masculina (24,6%). A idade média entre 23 a 25 anos (desvio padrão de 7,02). A 

orientação sexual dos respondentes teve predominância de heterossexuais com 

80,6% dos respondentes. As crenças religiosas que mais se destacaram foram não 

religiosos com 34% e católicos com 31,4%. 

A amostra é composta em sua maioria (53,8%) por indivíduos que possuem 

grau de instrução de nível superior incompleto e em seguida a segunda maior parte 

com indivíduos que possuem nível superior completo representando 36,5%. No 

gráfico 1 observa-se os resultados por renda familiar dos respondentes da pesquisa: 

 

Gráfico 1 – Renda Familiar                                 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores, 2017 

 

A maior parte da amostra possui em média uma renda familiar de R$3.152,01 

a R$7.880,00, representando 36,5% dos respondentes e em seguida com 30,8% as 

pessoas que ganham de R$1.576,01 a R$3.152,00. 

Através do padrão ABEP, definiu-se a classificação econômica dos 

respondentes como ilustra o gráfico 2: 
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Gráfico 2 – Classificação Econômica ABEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: os autores, 2017 

 

Com base no gráfico podemos apontar a predominâcia na amostra de 

individuos pertencentes à classe B2 (40,4%). 

As unidades de teste têm o costume de comprar na loja em que foram 

expostas no início da pesquisa e apenas 20,52% declararam não ter o costume. E 

quando a amostra foi questionada de ambas as marcas e independente do 

posicionamento com a pergunta “Você sabia que a MARCA mostrada é gay-

friendly?” a maioria dos indivíduos (67,3%) afirmou não saber sobre o 

posicionamento da marca analisada.  

 

6.2 CHECAGEM  

Todos os respondentes passavam por duas checagens durante a pesquisa. 

Na primeira, eram questionados sobre a imagem que foi exposta no inicio da 

pesquisa, com as opções de respostas que abordavam as quatro opções de 

imagens teste e uma opção neutra para as pessoas que não lembravam qual 

imagem foram expostas. 
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O que demonstrava a imagem que viu no início da pesquisa? 

o Uma marca, a loja RENNER, com uma imagem de fundo que tinha cores alegres como 
vermelho, amarelo, azul e verde com uma bandeira.   

o Uma marca, a loja RENNER, com uma imagem de fundo imagem com cores neutras 
como preto, branco e cinza com o interior de uma loja ao fundo.   

o Uma marca, a loja C&A, com uma imagem de fundo que tinha cores alegres como 
vermelho, amarelo, azul e verde com uma bandeira.   

o Uma marca, a loja C&A, com uma imagem de fundo imagem com cores neutras como 
preto, branco e cinza com o interior de uma loja ao fundo.  

o Não lembro/não tenho certeza.  

 

A segunda checagem foi realizada para testar a qualidade das peças 

produzidas pelos autores que foram utilizadas durante o estudo, era avaliada com a 

seguinte pergunta: 

 

Avalie a comunicação e imagens utilizadas pela MARCA do início da pesquisa 
utilizadas para apresentar a missão e valores: 
 
                            Figura 14 – Avaliação da comunicação 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Modelo de formatação de Osgood, 1957 

 

Para analisar se todas as imagens apresentavam um padrão de qualidade foi 

utilizado o teste anova (F(3,151) = 1,348 p = 2,61 ηp²= 0, 026 / Leveanve p = 0,165)   

e foi verificado que alguns itens da escala tiveram uma pequena variação nas 

médias para a marca Renner nos itens: enganadora – passa confiança, fácil de 

esquecer – inesquecível  e chata – divertida, com a avaliação mais positiva quando  

a marca se apresentava com o posicionamento gay-friendly. 
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Os demais itens da marca Renner e todos os itens avaliados da marca C&A 

não sofrem alterações significativas, ou seja, mantem o padrão de qualidade. Como 

mostra a tabela 1:  

 

Tabela 1 – Comparação das médias de qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Os autores, 2017 

 

6.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Hipótese 1: O boca a boca aumenta quando a marca se posiciona como gay-

friendly. 

Para a análise da primeira hipótese foi realizado o teste two-way anova 

(F(3,152)=6,588 p<0,001 ηp²=0,115 / Levene p = 0,747) com objetivo de verificar se 

a variável dependente boca a boca de ambas as marcas sofreriam alteração 

relacionada a variável independente de posicionamento neutro versus o 

posicionamento gay-friendly.  

Para a variável independente de posicionamento gay-friendly o teste two-

way anova (F(1,152)=7,199 p=0,008 ηp²=0,045 / Mneutro=7,041 DP=0,239 GAY / 

Mgay=7,921 DP=0,224), mostrou que a variável dependente tem uma pequena 

alteração quando muda seu posicionamento de “neutro” para “gay-friendly”. 

Conclui-se que a hipótese 1 foi corroborada, como mostra a representação 

do gráfico 3: 
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               Gráfico 3 – Boca a boca entre posicionamentos  

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: os autores, 2017. 

 

Entretanto, quando é analisado o boca a boca do posicionamento de cada 

marca o  padrão de resultado não é o mesmo. Apesar de não haver efeito da marca 

(F(1,152)=1,405 p=0,238 ηp²=0,009 / Mrenner=7,675 DP=0,231 / Mc&a=7,287 

DP=0,232) quando a interação dos posicionamentos e das marcas são comparados 

o teste two-way anova (F(1,152)=10,121 p=0,002 ηp²=0,062) a marca C&A tem NPS 

maior que o da marca Renner quando o posicionamento é neutro enquanto a marca 

Renner tem maior NPS quando o posicionamento é gay-friendly. 

Ainda, pode ser verificado que a marca Renner obteve um aumento do boca a 

boca quando o posicionamento é gay-friendly, porém para a marca C&A não obteve 

melhora no NPS (como ilustra o gráfico 4):   
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                                Gráfico 4 – Boca a boca da Renner e C&A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: os autores, 2017 

 E com a ferramenta NPS definiu-se os promotores e os detratores das marcas 

relacionadas ao posicionamento, a marca neutra obteve 36% de detratores, 42% de 

neutros  e 21% de promotores, definindo o posicionamento neutro com o NPS -13,7 

(Zona crítica).  O posicionamento gay-friendly obteve 24% de detratores, 30%  de 

neutros e 45% de promotores, o que define o posicionamento gay-friendly com o 

NPS 21,7 (Zona de aperfeiçoamento). A o NPS da marca aumenta quando 

comparamos o posicionamento da marca neutra com o da marca gay-friendly, 

corroborando a hipótese 1. 

 Quando analisado o NPS entre as marcas, a marca C&A possui 33% de 

detratores, 37% de neutrose 28% de promotores, resultando em um NPS de -5,2 

(Zona crítica).E a marca Renner possui 25% de detratores, 34% de neutros e 40% 

de promotores, resultando no NPS em 15,2 (Zona de aperfeiçoamento). A marca 

Renner possui um NPS maior do que o da marca C&A. 

 E ao analisar o NPS de cada marca comparando os posicionamentos, a 

marca C&A quando tem o posicionamento neutro, possui 34% de detratores, 39% de 

neutros e 26% de promotores, resultando no NPS de -7 (Zona crítica) e quando se 

posicioana como gay-friendly fica com 33% de detratores, 35% de neutros e 30% de 

promotores resultando em um NPS de – 2,6 (Zona crítica), ou seja, para a marca 

C&A com o posicionamento neutro e com o posicionamento gay-friendly seu NPS 
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está na zona crítica, porém obetem uma pequena melhora quando a marca tem o 

posicionamento gay-friendly. Já quando é analisado o NPS da marca Renner, com o 

posicionamento neutro, possui 37% de detratores, 45% de neutros e 17% de 

promotores, resultando no NPS de -20 (Zona crítica) e quando se posicioana como 

gay-friendly fica com 16% de detratores, 25% de neutros e 59% de promotores 

resultando em um NPS de 43,2 (Zona de aperfeiçoamento), ou seja, para a marca 

Renner se posicionar como gay-friendly é uma oportunidade pois tem uma grande 

alteração em seu NPS, mudando até de zona, diferente da marca C&A. 

  

Hipótese 2: A imagem da marca será melhor avaliada por ter um 

posicionamento gay-friendly. 

Para a análise da segunda hipótese foi realizado o teste two-way anova 

(F(3,152)=0,397 p=0,755 ηp²=0,008 / Levene p=0,597) para verificar se entre a 

média dos 6 itens da Escala de Imagem (variável dependente, Alpha de Cronbach 

0,694) havia alguma alteração significativa. 

 Para a variável independente de posicionamento gay-friendly o teste two-way 

anova (F(1,152)=1,019 p = 0,314 ηp²=0,007 / Mneutro = 3,815 DP: 0,073 / 

Mgay=3,916 DP: 0,068), mostra que a avaliação da imagem não tem alteração 

significativa quando a marca se posiciona como gay-friendly, refutando hipótese 2, 

como é apresentado no gráfico 5: 

 

Gráfico 5 –  MD da imagem de marca com base no posicionamento 
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                                Fonte: os autores, 2017 

 

O efeito da marca (F(1,152)=1,445 p=0,231 ηp²=0,009 / Mrenner=3,789 

DP=0,101 / Mc&a=3,960 DP=0,101) e a interação (F(1,152)= 0,745 p=0,389 

ηp²=0,005), não tem alteração significativa entre as médias do posicionamento gay-

friendly das marcas, como representa o gráfico 6: 

 

Gráfico 6 – MD do posicionamento gay-friendly entre as marcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: os autores, 2017 

 

Tampouco foi verificado o efeito da marca (F(1,152)=1,445 p=0,231 ηp²=0,009 

/ Mrenner=3,789 DP=0,101 / Mc&a=3,960 DP=0,101) e a interação (F(1,152)= 0,745 

p=0,389 ηp²=0,005) e concluído que não tem alteração significativa entre as médias 

do posicionamento gay-friendly das marcas, como é apresentado no gráfico 7: 
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Gráfico 7 – MD do posicionamento gay-friendly entre as marcas e e posicionamentos 

 

 

   

 

 

             

 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: os autores, 2017 

 

Para complementar a análise da segunda hipótese foi realizado o teste two-

way anova (F(3,152)=1,687 p=0,172 ηp²=0,008 / Levene p=0,579) para verificar se 

havia diferença entre a Marca ser percebida como Mais Positiva ou Negativa. 

Para a variável independente de posicionamento gay-friendly o teste two-way 

anova (F(1,152)=3,170 p=0,077 ηp²=0,020 / Mneutro=3,747 DP=0,104 GAY / 

Mgay=4,001 DP=0,098) foi verificado uma variação marginal. De forma geral o teste 

mostrou que a variável dependente tem uma pequena alteração quando muda seu 

posicionamento de “neutro” para “gay-friendly”, corroborando parcialmente a 

hipótese 2, como mostra a representação do gráfico 8: 
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Gráfico 8 – Imagem positiva/negativa de marca com base no posicionamento 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                     

                                             Fonte: os autores, 2017 

 

E ao comparar as marcas e seus posicionamento (F (1,152) = 10, 121 p = 

0,002 ηp²=0,062), a marca Renner quando neutra não tem uma imagem 

extremadamente positiva, porem quando se posiciona como gay-friendly a imagem 

tem um pequeno aumento, mas não significativo. 

Ao contrário da marca C&A que com o posicionamento neutro tem uma 

imagem próxima do extremamente positivo e ao se posicionar como gay-friendly a 

avaliação tem uma pequena redução. Como é ilustrado no gráfico 9: 
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Gráfico 9 – Imagem positiva/negativa da marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fonte: os autores, 2017 

 

 

Hipótese 3: A imagem da marca influencia positivamente o NPS 

 

 Para verificar a hipótese 3, foi testada a correlação entre as variáveis NPS 

e os itens da variável imagem e a médai de imagem, resultando nos dados da tabela 

a seguir:  
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Tabela 2 – Correlação entre NPS e imagem da marca 

  NPS 

NPS 
Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)   
N 156 

Eu considero a imagem 
da Marca extremamente 

positiva 

Pearson Correlation ,352** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 156 

Esta é uma grande 
Marca 

Pearson Correlation ,262** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 156 

A Marca tem bons 
produtos/serviços 

Pearson Correlation ,352** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 156 

Esta é uma marca 
ambiciosa 

Pearson Correlation ,172* 

Sig. (2-tailed) ,032 

N 156 

Esta marca não é 
impactada por 

escândalos 

Pearson Correlation ,166* 

Sig. (2-tailed) ,038 

N 156 

A Marca é destemida 

Pearson Correlation ,277** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 156 

MDimagem 

Pearson Correlation ,384** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 156 

                                    Fonte: os autores, 2017 

 

 Os números destacados em negrito na tabela mostram que há um nível 

de significância pequeno/fraco. O NPS tem relação significativa, mas fraca com as 

características da imagem. Assim a hipótese 3 é apenas corroborada 

parcilamente. 

Hipótese 4: A característica da escala de personalidade definida com termo 

“ousada” aumenta positivamente com o posicionamento gay-friendly. 

 Para a análise dessa hipótese o teste two anova (F(3,152) = 1,629 

p=0,185 ηp²=0,031 / Levene p = 0,202). 

Verificou que a média das características (alpha de Cronbach 0,920) 

avaliadas na dimensão da audácia não sofreram alteração significativa em relação 
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ao posicionamento gay-friendly  (F(1,152)=3,312 p = 0,071 ηp²=0,021 / MDneutra = 

3,872 DP=0,100 / MDgay = 4,121 DP=0,094), assim refutando a hipótese 4 

(gráfico 10). 

Gráfico 10 – A dimensão da audácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: os autores, 2017 

 

      Ainda, não houve efeito da marca (F(1,152)=0,463 p=0,497 

ηp²=0,003 / Mrenner=3,950 DP=0,096 / Mc&a=4,043 DP=0,097) e tampouco de 

interação (F(1,152)= 1,281 p=0,259 ηp²=0,008) (gráfico 11 abaixo):   

Gráfico 11 – MD da característica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: os autores, 2017    
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

7.1 DISCUSSÃO E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a analise do efeito do 

posicionamento gay-friendly da marca na percepção da Imagem, traço de 

Personalidade da dimensão de audacia e o NPS (Net Promoter Score). Com o 

objetivo de averiguar a relação de efeito positivo das três variáveis com o 

posicionamento gay-friendly e buscou contribuir com resultados que apresentam 

relevância para o meio social, acadêmica e empresarial. 

O experimento de forma geral resultou em uma mudança positiva nas 

variáveis dependentes para as marcas que foram apresentadas com o 

posicionamento gay-friendly, porém mesmo ocorrendo um efeito significativo entre 

as variáveis testadas eles foram fracos ou marginais.  Por outro lado quando 

separando por marcas (C&A e Renner), foi percebido resultados diferentes para 

cada uma delas. A Renner foi a marca que apresentou a maior mudança positiva 

quando apresentada como gay-friendly, já a C&A em algumas das variáveis testadas 

ocorreu uma mudança posistiva para o posicionamento neutro. Foi possível analisar 

que a variável de NPS (Net Promoter Score), comparadas às outras variáveis de 

Imagem e traço de Personalidade Ousadia, obteve uma avaliação positiva mais 

significativa com o posicionamento gay-friendly.  

No decorrer do estudo foi evidenciada a relevância do posicionamento claro e 

objetivo para construção de uma marca forte, que se define em criar uma posição de 

diferença na mente do consumidor perante os concorrentes. Assim, o 

posicionamento gay-friendly poderia ser usado como um critério de diferenciação da 

marca para criação de vantagem competitiva, já que o posicionamento estratégico é 

importante para a formação de uma imagem boa e duradora da marca. 

O primeiro objetivo especifícico está diretamente relacionado com a hipótese 

2 que tem o intuito de identificar se a imagem da marca seria melhor avaliada por ter 

um posicionamento gay-friendly. A análise dos resultados do experimento mostrou 

que a imagem como um todo (média da escala) não teve alteração, mas, o primeiro 
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item (quão positiva seria a imagem) teve uma pequena alteração positiva quando 

apresentada se apresentava como gay-friendly. 

O segundo objetivo específico está ligado à primeira hipótese de que o NPS 

(Net Promoter Score) aumenta quando a marca se posiciona como gay-friendly. A 

análise dos dados do experimento de uma forma geral o NPS (Net Promoter Score) 

demonstrou a diferença mais significativa à exposição da variável independente de 

posicionamento gay-friendly. Porém o resultado do NPS (Net Promoter Score) 

dividido por marcas mostrou que a C&A não teve variação significativa entre os 

posicionamentos enquanto a marca Renner teria uma melhor nota quando 

apresentada como gay-friendly. 

O terceiro objetivo específico que está relacionado à hipótese 3 buscou 

averiguar o efeito da correlação entre as variáveis dependentes de imagem e NPS 

(Net Promoter Score) para descobrir se a Imagem da marca influencia positivamente 

no NPS (Net Promoter Score). A pesquisa revelou que a Imagem da marca tem 

influencia positiva no NPS há um nível de significância fraco, confirmando 

parcialmente a hipótese 3. 

O quarto e último objetivo específico, relacionado à hipótese 4, tinha o 

propósito de identificar se as características da escala de personalidade definidas 

em termos de audácia aumentavam positivamente com o o posicionamento gay-

friendly. A análise dos resultados da pesquisa mostrou que o traço de personalidade 

que descreve a marca em termos de Ousadia não sofreu alteração significativa em 

relação ao posicionamento gay-friendly. 

Com base nos resultados da análise do experimento podemos inferir que a 

forte carga emocional trazida do posicionamento gay-friendly resulta em uma 

percepção mais positiva da imagem da marca e que principalmente pode aumentar 

o seu NPS (Net Promoter Score).  

7.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Para averiguar os objetivos definidos no problema de pesquisa a amostra de 

156 respondentes válidos foi considerada satisfatória. Para o experimento fatorial  

são necessários 30 respondentes para cada grupo, ou seja, era necessário um 

mínimo de 120 respondentes válidos. Contudo, o estudo foi realizado com apenas 

duas marcas brasileiras C&A e Renner do segmento de lojas de departamento. O 
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foco do estudo limitou-se apenas nos efeitos das variváveis independentes de 

posicionamento neutro e gay-friendly com as dependentes de Imagem, traço de 

Personalidade Ousadia e o NPS (Net Promoter Score), Entretanto poderia ser 

testado o por características demográficas, levando em consideração outras 

relações, como classe social, renda, grau de instrução, posicionamento prévio ou a 

relação de clientes e não clientes de cada uma das marcas apresentadas.   

7.3 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS  

Como sugestão para estudos futuros, é possível a realização de uma 

pesquisa de caráter qualitativo, a fim de entender os motivos das diferenças de 

percepção que ocorreram entre as marcas nos grupos testados e desta forma poder 

provocar insights de variáveis que poderiam apresentar uma relação significativa 

mais forte ligada ao posicionamento gay-frienly. Pode-se também replicar esse 

mesmo método em marcas de outros segmentos ou em outras regiões do país. 

Procurar entender se há diferença de percepção em relação ao posicionamento gay-

friendly nas diferentes regiões do Brasil. 

Dada à importância do assunto na perspectiva não só acadêmica, mas social 

e empresarial, torna-se necessário o desenvolvimento de novos estudos 

relacionados ao posicionamento gay-friendly e os seus efeitos para as marcas, 

promovendo assim contribuições para a construção de uma sociedade cada vez 

mais acolhedora e aberta à diversidade. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DO EXPERIMENTO 
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Figura 3 – Marca Renner (Posicionamento Neutro): 

 

 

 

Figura 4 – Marca Renner (Posicionamento gay-friendly) 

 

 

Figura 6 – Marca C&A (Posicionamento Neutro) 
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Figura 7  – Marca C&A (Posicionamento gay-friendly) 
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