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RESUMO 

Diante de uma grande quantidade de eventos sendo realizados diariamente, nos 

mais diversificados segmentos patrocinados por grandes marcas, alguns fatores 

passam despercebidos como é o caso da experiência de marca e suas dimensões. 

Fator escolhido para ser abordado neste estudo. Com base nisto surge a 

necessidade de entender qual é o impacto que o brand experience tem na intenção 

de compra do consumidor. Visando um melhor entendimento ficou determinado que 

o problema de pesquisa deste estudo é: Qual é o impacto do brand experience na 

intenção de compra nos segmentos de cervejas e shopping center? Tendo como o 

objetivo geral avaliar o impacto que a utilização do brand experience pode causar na 

intenção de compra nos segmentos de cerveja e de shopping center. A partir disso 

objetivos mais específicos foram estudados quais são as diferenças de percepção, 

intenção de compra, recomendação geradas por uma marca fantasia que utiliza 

brand experience e uma marca fantasia que não utiliza. Os resultados demonstraram 

que a utilização da experiência pela marca pode causar impactos positivos. 

  

Palavras-chaves: Brand experience, Experiência de marca, Marketing experimental, 

Eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Faced with a large number of events being performed daily, in the most diversified 

segments sponsored by major brands, some factors go unnoticed as is the case with 

the brand experience and its dimensions. Factor chosen to be approached in this 

study. Based on this arises the need to understand what is the impact that the brand 

experience has in the intention of buying the consumer. Aiming for a better 

understanding it was determined that the research problem of this study is: What is 

the impact of the brand experience on the intention to purchase in the beer and 

shopping center segments? Having as a general objective to evaluate the impact that 

the use of the brand experience can cause on the purchase intention in the beer and 

shopping center segments. From this more specific objectives were studied as to 

which dimension of the brand experience (affective, behavioral, sensorial and 

intellectual) is the strongest and what are the differences of perception, intention of 

purchase, recommendation generated by a brand that uses brand experience and a 

fancy brand that does not use. The results demonstrated that the use of experience 

by the brand can have positive impacts. 

 

  

Keywords: Brand experience, Experimental marketing, Events. 
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1. INTRODUÇÃO 

Diante de milhares de informações que o consumidor é exposto diariamente 

as empresas precisam se destacar de alguma forma para que estejam presentes na 

mente do consumidor, melhorando o relacionamento do mesmo com a marca. Com 

base nisso, é possível utilizar uma infinidade de ferramentas e estratégias. É aí que 

surge a possibilidade de adotar estratégias de Marketing de Experiência, pouco 

presente no mercado, porém com ótimos resultados quando utilizada, inclusive para 

estreitar laços e melhorar o relacionamento. Para que estratégias de experiência 

sejam adotadas é preciso saber quais dimensões serão utilizadas (sensorial, afetiva, 

intelectual e comportamental) e de qual forma, ou seja, quais ferramentas (eventos, 

endossos de personalidades, estímulos sensoriais). Para Pine e Gilmore (1999) a 

oferta de produtos e serviços foi se tornando algo comum, a promoção da 

experiência surgiu como principal diferencial das marcas, transformando-se, assim, 

em um componente da estratégia das empresas. 

Neste estudo abordaremos principalmente as dimensões da experiência e a 

ferramenta eventos. 

A área de eventos é um setor que vem crescendo com o passar de cada ano, 

em uma pesquisa realizada em 2014 pela ABEOC Brasil (Associação Brasileira de 

Empresas de Eventos) o mercado brasileiro de eventos está em expansão e cresce 

em torno de 14% ao ano. 

Nota-se aí uma oportunidade de as empresas melhorarem seus 

relacionamentos utilizando ferramentas como eventos. Com base nisso, foram 

criadas 2 marcas com intuito apenas experimental que utilizavam dimensões da 

experiência e a ferramenta de eventos 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

A pesquisa tem como por objetivo avaliar o impacto que a utilização do brand 

experience pode causar para uma marca, além disso, visa entender se ocorre ou 

não uma diferenciação de impactos comparando marcas que utilizam o brand 

experience e marcas que não utilizam. A partir disso, surge o problema de pesquisa 

que é: Qual é o impacto do brand experience na intenção de compra nos segmentos 

de cervejas e shopping center? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste estudo é avaliar o impacto que a utilização do brand 

experience pode causar na intenção de compra dos consumidores nos segmentos 

de cerveja e de shopping center. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos deste estudo são: 

a) Analisar a percepção do consumidor por uma marca que utiliza brand 

experience e uma marca que não utiliza; 

b) Analisar a intenção de compra do consumidor por uma marca que utiliza 

brand experience e uma marca que não utiliza, e; 

c) Observar se a recomendação da marca é diferente quando a mesma utiliza 

o brand experience. 
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2. REVISÃO LITERÁRIA  

Nesta pesquisa acadêmica o tema denominado como “Marketing de 

Experiência” será abordado a fim de entender suas limitações e consequências. 

Inicialmente o termo é apresentado de uma maneira geral, após isso serão 

apresentadas as ferramentas para desenvolver esse tipo de marketing, quais são as 

quatro dimensões do marketing de experiência de um modo geral e posteriormente 

as dimensões são especificadas uma a uma afim de se ter um melhor entendimento. 

Para finalizar a forma de mensurar este tipo de marketing é citada.   

2.1 CONCEITO DE MARKETING DE EXPERIÊNCIA 

O marketing de experiência é uma das áreas do marketing, que visa 

proporcionar ao consumidor experiências nas dimensões sensorial, afetiva, 

comportamental e intelectual. Presentes em diferentes momentos, como por 

exemplo: ao utilizar um produto ou serviço, participar de um evento da marca, 

visitando o ponto de venda, pelo design da embalagem, entre outros. Segundo 

Schmitt e Bernd (2000, p.41) “ O marketing experimental tem foco nas experiências 

do consumidor. As experiências são resultado do encontro e da vivência de 

situações. São estímulos criados para os sentidos, para os sentimentos e para a 

mente.” Gentille; Spiller; Noci (2007) consideram a experiência como uma evolução 

do conceito de relacionamento empresa e cliente.  

Já para Hoch (2002), a experiência trata-se de um ato de vivenciar e observar 

um evento, podendo também se referir ao aprendizado, conhecimento e habilidade. 

O autor ressalta ainda que a experiência é privada e, que ao reproduzi-la para outra 

pessoa, nunca será exata. 

Para que ocorram as experiências é preciso que haja um veículo, que 

corresponde ao meio por onde o consumidor viveu determinada experiência, os 

diferentes veículos são: produto, ambiente de varejo, virtual e marca. Neste estudo, 

o foco principal está no veículo denominado de marca. 

Em um mercado cada vez mais competitivo, é importante que uma marca 

proporcione experiências ao seu consumidor que não são encontradas nos 

concorrentes e que cause boas lembranças na memória dos clientes. Segundo 

Schmitt (2000, p.41) “ As experiências também ligam a empresa e a marca com o 

estilo de vida do consumidor, fazendo com que as atitudes e a ocasião da compra 
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por parte do consumidor componham um contexto social mais amplo. ” Uma 

experiência positiva de marca pode ser gerada de inúmeras maneiras, que pode 

fortalecer o relacionamento com a marca, resultando em fidelização com a empresa.   

2.2 FERRAMENTAS DO MARKETING DE EXPERIÊNCIA  

As organizações que decidem utilizar em suas estratégias o marketing de 

experiência, podem fazer o uso de algumas ferramentas, como: eventos, endosso 

personalizado e estímulos sensoriais.  

Para escolher a melhor ferramenta a ser utilizada é necessário compreender o 

que o consumidor deseja, quais são as ferramentas disponíveis, quando são 

adequadas a serem usadas, e em quais ocasiões, para que se possa obter o melhor 

resultado da estratégia. A seguir, serão comentadas as três ferramentas citadas no 

parágrafo anterior. 

2.2.1 Eventos  

Essa ferramenta pode ser utilizada em diversos segmentos, conforme o 

público e os objetivos de cada empresa. Segundo Andrade (2007, p.63), ”Eventos 

constituem parte significativa na composição do fluxo de pessoas, atendendo 

intrinsecamente às exigências de mercado, em matéria de entretenimento, lazer, 

conhecimento, descanso e outras tantas motivações.” 

Existem diversas formas de uma marca estar patrocinando um evento, como 

por exemplo: ceder o local do evento, contratar artistas famosos, possuir camarotes 

exclusivos, fazer amostra de produtos e entre outros. Segundo Allen, O’Toole, 

McDonnel e Harries (2008, p.123) (apud Greys e Skildum - Reind, 2003),” [...] o 

patrocínio é considerado um dos meios mais poderosos utilizados para comunicar e 

formar relacionamentos com os parceiros e mercados.”   

Quando uma marca decide utilizar um evento como ferramenta, é importante 

analisar quais são os objetivos, o público alvo e alinhar com o posicionamento da 

empresa. Conforme afirma Farias (2011), a empresa deve verificar se o evento está 

alinhado com o seu propósito, para que o resultado seja positivo. 

Um evento pode ser criado com diferentes objetivos, como por exemplo, para 

lançamento de um novo produto, entrada de uma empresa em um mercado ou 
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região, comemoração de aniversário da marca, campanha de ação solidária, festa 

de data comemorativa e entre os mais diversos motivos.  

Porém, para escolher o formato mais correto para cada situação, é totalmente 

relevante que a marca estude o seu público, criando um evento que represente a 

marca e também satisfaça os consumidores que irão passar pela experiência. 

Existem diversos formatos de eventos que uma empresa pode organizar para seus 

consumidores. Como é o caso de seminários, workshops, congressos, feiras, 

simpósios, entre outros. Cada um desses tipos de eventos tem sua particularidade, 

com funções e finalidades diferentes. Segundo Ferreira (1997, p.14 ) “[...] veículos 

aproximativos são aqueles que permitem qualquer aproximação física entre o 

público-alvo e a instituição, destacando-se, entre outros o evento.” 

No caso dos seminários, são reunidos especialistas sobre determinado 

assunto e expõe seus conhecimentos aos demais em várias atividades, de maneira 

que ocorra um aprofundamento sobre determinado assunto.  

Ferreira define festival com (1997, p.15) “ [...] tipo de evento normalmente 

artístico com apresentações inéditas ou não, previamente selecionadas, com o 

objetivo de competição, divulgação ou promoção comercial, nem sempre com 

periodicidade. ”   

Os festivais podem ser classificados de três maneiras diferentes: 

 Festivais direcionados para reunir pessoas que gostam de determinado tema 

ou hobbie; 

 Festivais que tem como foco a arte e suas vertentes, como cinema, teatro e 

artes plásticas. Um exemplo é o Festival de Teatro de Curitiba ou o 

mundialmente conhecido Festival de Cinema de Cannes. Nesse tipo de 

festival pode haver ou não algum tipo de premiação ou competições, e; 

 Festivais que possuem o formato de shows, são bastante popularizados e são 

eventos que reúnem diversos cantores e bandas para tocar para um grande 

público.   

Os simpósios são mais formais e reúnem pessoas que dominam um assunto 

específico, sendo muitas vezes de profissionais de renome. Neste tipo de evento é 

abordado um tema de forma aprofundada e abrangente, para um público específico. 

As feiras ou exposições, são indicadas quando a empresa deseja aumentar a 

visibilidade de um produto ou serviço prestado, com o contato direto com o 

consumidor. Nesse tipo de evento é comum ocorrer de a feira ou exposição ser de 



20 
 

 

um determinado segmento de mercado e reunir diversos comerciantes daquele 

mercado. 

 Os congressos são eventos que abordam vários assuntos, porém, apenas de 

um campo do conhecimento. Cada congresso é voltado para profissões específicas, 

podendo variar o formato conforme o público, por exemplo, possuir palestras, 

reuniões e entre outros.  

O foco dos cursos está em passar determinado conhecimento para os alunos. 

Os assuntos abordados variam conforme cada evento e pode ser de curta ou longa 

duração, podendo ser para profissionais específicos ou pessoas que se interessem 

pelo assunto abordado.  

Os painéis possuem um formato diferente do curso, ele funciona da seguinte 

maneira: uma pessoa modera o evento, apresentado os palestrantes, abre a fecha o 

evento e tem a função de conduzir o evento. Para a plateia alguns profissionais 

apresentam um determinado tema, cada um com sua visão e, seguida, é aberto para 

a plateia tirar suas dúvidas e fazer perguntas.  

As convenções tratam de um assunto específico e podem ter diversos 

formatos e até incluir na programação de um evento deste tipo desde palestras até 

shows. O foco pode estar no lançamento de um produto ou serviço, integrar 

determinada classe trabalhadora, comemoração e entre outros.  

Os fóruns são mais direcionados para a discussão de determinado assuntos, 

por meio de debates, e na maioria das vezes é tratado de assuntos de questões 

sociais.  

Sendo um pouco diferente, a mesa redonda também tem um foco na 

discussão de determinado assunto. Porém, neste tipo de evento além do moderador, 

o número de pessoas que vão discutir sobre o assunto precisa ser de número par e 

metade ter posicionamento contra e metade posicionamento a favor do assunto 

discutido.  

A assembleia é denominada o nome do evento que reúne pessoas de uma 

mesma organização para tomar alguma decisão em conjunto.  

E por fim, a vista que tem em média duração de duas horas e proporciona ao 

visitante uma experiência de conhecer a empresa e é classificada como uma 

comunicação dirigida aproximada. 

Além de escolher o formato correto, é importante definir a missão e os 

objetivos do evento, aliado com o posicionamento da marca. 
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Para um evento de sucesso é importante ter uma comissão de Marketing, 

para prestar apoio desde o início até o pós evento, verificando todo o 

posicionamento, ações de Marketing e estudo do mercado a ser explorado. 

Conforme afirmam Allen, O’Toole, McDonnel e Harries (2008, p.92) “ [..] eventos 

podem se beneficiar da compreensão dos princípios de marketing e da experiência 

em aplicar esses princípios para satisfazer as necessidades identificadas do 

mercado alvo. “  

Algo que deve ser analisado é como será feita a comunicação do evento, 

como as ferramentas de comunicação podem passar para o público a experiência 

que irá ser vivida ao participar daquele evento, de uma maneira que chame a 

atenção e que possa atrair de maneira efetiva o público desejado. Para Allen, 

O’Toole, McDonnel e Harries (2008, p.118) “Com diversas mudanças na tecnologia 

da mídia, nas expectativas e competição do mercado, a ideia tradicional “para” 

promover um mercado foi substituída pela necessidade de criar relacionamentos 

“com” o mercado.” 

Quando marca vai realizar um evento, é essencial analisar a questão 

financeira, qual é o valor disponível e como será investido. Além de verificar quais 

serão os gastos, desde os recursos humanos até o aluguel do local onde será 

realizado o acontecimento. Deve-se ainda estudar se o evento cobrará ingressos e 

de quanto será esse valor, resumindo, o planejamento é a base para um evento de 

qualidade.  Allen, O’Toole, McDonnel e Harries (2008, p.178) afirmam que: 

 
“ A preparação de um orçamento tem a vantagem de forçar o 
gerenciamento e estabelecer um plano financeiro para o evento e alocar 
recursos de forma correspondente. Ele impõe uma disciplina financeira 
necessária, qualquer que seja a informalidade da organização do evento. ”   

 
Após o evento, existe a importância do pós para fortalecer o relacionamento 

cliente e marca.  

  

2.2.2 Estímulos sensoriais  

Os estímulos sensoriais são feitos através dos nossos cinco sentidos, que 

seriam através de imagens, sons, aromas, sabores e texturas. Para Roberts (2005) 

os nossos sentidos agem juntos, e quando eles são estimulados todos ao mesmo 

tempo, os resultados são inesquecíveis. 
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Para o autor Schmitt (2000, p.109) “a utilização dos cinco sentidos é o 

propósito das campanhas de marketing dos sentidos, que são campanhas que 

devem proporcionar prazer estético, excitação, beleza e satisfação por meio da 

estimulação sensorial.” 

O primeiro estímulo à ser tratado nesse estudo é a visão, para Batey (2010 p. 

123) ” embora dependamos da visão para enxergar não é realmente através dos 

olhos que realizamos tal tarefa e sim através do cérebro.” 

Para Roberts (2005) é através dos nossos olhos que uma grande quantidade 

de informações são absorvidas.’ 

O tato refere-se ao estímulo de tocar em algo, em alguém. Segundo Batey 

(2010) o tato pode indicar e criar uma proximidade emocional. O autor Roberts 

(2005) diz que quando utilizamos do tato para entrar em contato nós podemos ter 

sensações intensas. 

 O olfato é considerado por Roberts (2005) como o sentido que tem mais 

acesso direto ao cérebro e por isso os aromas sentidos em algum momento podem 

acessar imediatamente a memória emocional guardada no inconsciente. O cheiro de 

um pão quentinho, de uma comida que acabou de ser preparada, são algumas das 

técnicas utilizadas por empresas para ficarem presentes na memória do consumidor.  

Segundo Roberts (2005) o paladar é um dos sentidos mais difíceis de ser 

medido já que o mesmo é muito subjetivo. Para que os sabores possam ser 

identificados eles passam pelas nossas papilas gustativas que identificam os 5 

sabores básicos: doce, azedo, amargo, salgado e o quinto sabor citado pelos 

autores Batey (2010) e Roberts (2005) como recente, o umami, sabor descrito como 

“encorpado”. 

A audição é o meio pelo qual podemos ouvir os sons. O som é considerado 

pelo autor Batey (2010) como o meio do qual o som da palavra recebe um 

significado. 

Quando um som é combinado com uma marca, o consumidor que escuta 

pode causar a lembrança. O autor Roberts (2005) cita casos de que apenas o 

barulho de um som a lembrança da marca já era ativada. 

Quando um determinado ambiente tem a presença da música emoções são 

despertadas no consumidor, o autor Roberts (2005) considera importante a presença 

da música, pois é ela que desperta emoções e sentimentos no consumidor que 

frequenta o ambiente. 
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Ao decidir-se que em uma campanha de determinada marca uma estratégia 

que utilizará os sentidos será usada, é preciso que saibamos qual estímulo sensorial 

é o mais adequado para determinada situação. 

Em seu livro o autor Schmitt (2000) cita o modelo de EPC para causar 

impacto sensorial, onde as siglas E-P-C significam respectivamente: Estímulo, 

Processos e Consequências. 

Figura 1 - Impacto sensorial 

 
 Fonte: Schmitt, 2000.  

 O modelo E-P-C é explicado pelo autor iniciando pelos estímulos da seguinte 

forma:  Na primeira fase, a fase de estímulos, é onde o hipocampo (a área do 

cérebro responsável pela memória) seleciona as informações que quer prestar a 

atenção e posteriormente as armazena, ele normalmente fica mais interessado nas 

coisas que são vibrantes e salientes. A saliência é considerada pelo autor como as 

informações que se destacam das demais e sugere como exemplo os sons suaves 

que podem ser notados com mais intensidade mesmo em ambientes barulhentos. 

Após isso, o hipocampo utiliza das redes criadas anteriormente em algum momento 

com outras experiências para captar novas informações. 

Na etapa de processos existem 3 níveis que são eles: por modalidades, por 

ProExs e por espaço e tempo. 

O nível denominado como modalidades refere-se ao fato de utilizar da melhor 

maneira a multimídia, combinando as modalidades (visual, auditiva, olfativa e tátil) 

para dar a informação pretendida ao consumidor. 

O nível ProExs “São componentes táticos de implementação à disposição do 

profissional de marketing para criar uma campanha de sensação, sentimento, 

pensamento ou ação. Incluem as comunicações, a identidade visual e verbal, a 
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presença do produto, co-marcas, ambientes espaciais, a mídia eletrônica e as 

pessoas” (Schmitt, Bernd, 2000, p. 86). 

E o terceiro nível que é o espaço e tempo, é chamado pelo autor como 

“consistência cognitiva/variedade sensorial”. A consistência cognitiva é citada pelo 

autor como compreensão intelectual da idéia básica. A variedade sensorial são os 

elementos usados como cores, slogans, narradores em propagandas, iluminação, o 

cheiro o gosto e etc). 

Figura 2 - Provedores-chaves de experiência 

 
Fonte: Schimitt, 2000  

A última letra do modelo E-P-C trata-se das consequências ao utilizar os 

estímulos sensoriais, de um lado podemos agradar o consumidor e de outro 

despertar interesse no mesmo, prazer na beleza ou no interesse. Quando os 

consumidores são estimulados sensorialmente eles utilizam frases que foram citadas 

pelo autor como exemplo: “Isso é tão lindo, tão atraente, tão feio” ou “É tão 

interessante, maluco ou relaxante” 

2.2.3 Endosso personalizado  

Uma estratégia bastante utilizada, principalmente, nas redes sociais é o 

endosso personalizado também conhecido como endosso por celebridades. Em um 

estudo realizado por Bielli (2003) (apud Bó, Giancarlo; Millian Gabriel; Toni Deonir 

2012, p.11) o endosso por celebridades é normalmente utilizado em situações em 

que se deseja atrair atenção, gerar interesse e envolvimento do público com a 

marca. 
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Para os autores (Giancarlo et al, 2012) nós buscamos modelos que sejam 

exemplares para nos espelharmos, anteriormente quem representava nossos 

modelos eram os heróis e hoje esse papel foi assumido pela as celebridades. 

O endosso personalizado ou por celebridades, é quando uma pessoa 

influente para determinado público empresta a sua assinatura para determinada 

marca e \ ou produto, que se assemelha ao seu segmento. Segundo Shimp (2002) 

as empresas fazem estratégias de comunicação de um produto ou serviço baseado 

na utilização de uma celebridade ou personalidade, com isso, é transferido 

qualidades dessa pessoa para o produto promovido.   

Como seres humanos, buscamos modelos exemplares para imitar. O autor 

Schmitt (2000) cita que existem três tipos de influência, que são elas: real, 

imaginária ou implícita e as classifica respectivamente como, influência social a partir 

de um contato direto ou outro tipo como telefone, e-mail. Consumidores que 

compram determinadas marcas acreditando que irão modificar sua identidade e 

fazer parte de grupos específicos. Consumidor que apresenta um comportamento já 

esperado ao utilizar a marca escolhida. 

O endosso personalizado pode estar presente em diversos meios, por 

exemplo, nas embalagens, propagandas, redes sociais, pontos de vendas e eventos. 

Para Atkin et al (2011) (aput Tavares, Urdan e Shigaki, 2015, p. 35) o uso de um 

endossante, por sua vez, é considerado uma eficaz ferramenta de promoção, 

influenciando a publicidade, reconhecimento da marca, lembrança da marca, 

intenção de compra e até mesmo o comportamento do consumidor. 

2.3 DIMENSÕES DO MARKETING DE EXPERIÊNCIA / BRAND EXPERIENCE  

O brand experience abrange diversas maneiras do consumidor viver 

determinada experiência, depende de qual será o foco da marca, o nicho que ela 

está inserida e o perfil dos consumidores.  O brand experience é uma estratégia é 

vista por muitos autores como um diferencial, que pode ter um retorno positivo ou 

negativo, dependendo da situação. Como foco principal atenuar a lembrança e a 

ligação com a marca. O conceito de experiência é bastante abrangente e, ao ser 

utilizado no brand experience, continua sendo muito amplo. Na literatura, é possível 

encontrar diferentes autores que citam as dimensões da experiência. 
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A experiência de marca é citada por Brakus, Schmitt e Zarantonello (2009) 

como sentimentos, sensações, cognições e respostas comportamentais, que são 

proporcionados por uma marca. Segundo eles, as experiências podem ocorrer em 

qualquer lugar, mesmo que o consumidor não tenha nenhum envolvimento anterior 

com a marca, pois a experiência envolve busca, compra, recebimento ou consumo 

de produtos ou serviços pelos consumidores. Já o autor Schmitt (2000), propõe que 

as experiências sejam divididas em cinco tipos diferentes, determinadas por ele 

como “Os cinco MEEs - Modelos Experienciais Estratégicos”. Os modelos são: 

sensorial, emocional, cognitivo, comportamental e relacional.  

A primeira dimensão a ser abordada é a sensorial, também chamada pelo o 

autor Schmitt como “sentido”, dimensão que se refere ao momento em que 

procurasse atingir os sentidos do público.  

Emocional ou sentimento, são quando ocorrem emoções pessoais por parte 

do consumidor. Essa dimensão recebe a nomenclatura afetiva quando é citada por 

Brakus (2009) e Semprebom (2011).  

Segundo o autor Pontes (2012) a experiência emocional possui graus de 

intensidade e eles variam conforme o estado de espírito do consumidor e a situação 

de consumo em que se encontra. Para deixar mais clara esse tipo de experiência, o 

autor comenta a situação em que uma criança encontra seu personagem infantil 

(uma pessoa fantasiada) em um parque de diversão. A criança pode desenvolver 

diferentes sentimentos, sendo positivos e negativos. Os positivos referem-se às 

realizações ao ver o personagem de suas imaginações de histórias vistas em filmes 

ou narradas pelos seus pais e os sentimentos negativos podem ser ao fato da 

criança sentir medo ou aflição de se aproximar do personagem. 

Pensamento ou cognitivo para Schmitt (2000) é uma forma de engajar o 

consumidor através do estímulo do pensamento. Esse pensamento pode ser dividido 

em dois tipos, o convergente e o divergente. No pensamento convergente os 

aspectos de pensamentos são racionais e definidos. O pensamento divergente é 

mais livre, muitas ideias são geradas. Essa dimensão recebe sua nomenclatura 

como intelectual quando é citada pelos autores Brakus, Schmitt e Zarantonello 

(2009). 

O quarto tipo de experiência é a ação ou comportamental, neste tipo ocorre a 

intenção de criar experiências que de alguma forma sejam relacionadas com o corpo 

do consumidor, modificando o estilo e padrão de vida do mesmo. Esse tipo de 
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experiência é fornecida porque o produto e o consumo do mesmo, se tornam um 

meio de aderir a certos valores. 

Schmitt (2000) cita oito tipos de técnicas de ação relacionadas ao corpo: ação 

racional, aspecto físico, ações motoras, interação, estilos de vida, comportamento 

não-verbal, auto percepções e mudança comportamental. Elas estão/ distribuídas 

em dois grupos, associadas ao corpo e associadas ao estilo de vida. As técnicas 

associadas ao corpo segundo Pontes (2012, p. 54) são aquelas “que dizem respeito 

qualquer atividade que se limite a aspectos corporais e/ou motores do consumidor”, 

já as técnicas associadas ao estilo de vida, são as situações em que ocorre uma 

mudança do comportamento ou da auto percepção do consumidor. 

O quinto e último tipo de experiência é o relacional ou identificação, que se 

trata de experiências que desenvolvem algum tipo de ligação com o consumidor. 

“Seu principal objetivo é desenvolver uma ligação entre o significado social da marca 

e o cliente” (Schmitt, 2000, p. 179). 

Ao abordar o conceito de brand experience o objetivo central é a experiência 

do consumidor, ela se difere do marketing tradicional em que o foco é no produto ou 

serviço prestado. Além disso, respostas subjetivas internas do consumidor 

(sensações, sentimentos e personalidades) e respostas comportamentais geradas 

por marcas através de estímulos que fazem parte do design e identidade, 

embalagem, comunicação e ambientes de uma marca fazem parte do conceito. 

Neste estudo teremos como base central as dimensões propostas pelos autores 

Brakus, Schmitt e Zarantonello (2009), que foram testadas e validadas em um 

contexto brasileiro pelo o autor Semprebom (2011). 

2.3.1 Sensorial 

A dimensão sensorial está ligada às sensações que uma determinada 

estratégia de uma marca pode causar em um consumidor. Para Batey (2010) os 

benefícios sensoriais referem-se à experiência física de uma marca e tem origem 

nas propriedades sensoriais (aparência, aroma, sabor, textura etc). É muito 

particular o significado do resultado em casa pessoa. A dimensão sensorial para 

Gentille et al (2007) são as experiências que quando ocorre uma estimulação afetam 

os sentidos como a visão, a audição, o tato (tocando e provando) e olfato, essas 

estimulações podem causar algumas reações como excitação, satisfação e prazer.  
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Para Pontes (2012, p.50) “as reações sensoriais ocorrem no momento em que 

o consumidor reage a um estímulo percebido por seus sentidos” ele cita ainda como 

um exemplo, o momento em que o consumidor entra em uma lanchonete e sente o 

cheiro de um determinado sanduíche ou bolo.  

Existem três objetivos estratégicos no marketing dos sentidos, para que ao 

aplicar esse tipo de estratégia, a marca consiga direcionar corretamente. Segundo 

Schmitt (2000, p.119), “Três objetivos estratégicos podem motivar o marketing 

sensorial. Uma organização pode usá-lo, para diferenciar a si mesma e seus 

produtos e para transmitir valores aos clientes.”  

O primeiro objetivo chama-se “ Os sentidos como um diferenciador” e 

segundo o autor, neste caso, deve ser criada uma estratégia diferenciada do que o 

consumidor está acostumado. Se utilizado de maneira correta, é possível criar um 

apelo sensorial ao produto.  

O segundo objetivo é denominado com “Os sentidos como motivadores”, para 

Schmitt (2000), esse objetivo tem como foco incentivar a experimentação e a compra 

de um determinado produto. Porém, é importante ter cuidado na maneira que a 

estratégia será utilizada, para que o resultado seja o desejado.  

E, por último, é o objetivo “Os sentidos como provedores de valor”, segundo o 

escritor, neste caso, é relevante perceber qual é a sensação que o consumidor 

deseja, para que a estratégia resulte em um valor agregado correto a marca.  

O autor Pontes (2012) define que esta dimensão da experiência 

utiliza/estimula um ou mais dos cinco sentidos do consumidor (visão, tato, paladar, 

audição e olfato) e a estimulação desses sentidos pode resultar em reações como 

excitação, satisfação e prazer. O mesmo autor coloca situações reais em que a 

dimensão sensorial é utilizada, algumas delas são: nos produtos e em suas 

embalagens, nos uniformes utilizados pelos os funcionários, ambientes, arquiteturas 

de estabelecimentos, peças publicitárias e entre outros. E para deixar essa 

dimensão ainda mais entendível, o autor cita um exemplo prático e claro desta 

dimensão, que seria os automóveis, pois os mesmos envolvem 4 dos 5 cincos 

diferentes sentidos, a visão através do design do automóvel, o tato é através dos 

materiais utilizados nos assentos, a audição é utilizada através do som que a porta 

faz ao se fechar e o olfato é através da característica marcante que um carro novo 

pode ter. 
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Para mensurar este tipo de dimensão, Brakus et al (2009) criaram uma escala 

que após longos estudos e testes, chegou-se ao modelo final. A dimensão sensorial 

é mensurada por meio de 3 itens que são inseridas no questionário feito ao 

entrevistador. Os itens abordam os sentidos do consumidor e dentre eles uma das 

questões é feita de modo negativo. O modelo resumido pode ser observado a seguir. 

 

Quadro 1- Escala sensorial 

 

Fonte: Brakus et al (2009) 

2.3.2 Afetiva 

A dimensão afetiva, trata-se do momento, do estado de espírito e das 

condições em que determinado consumidor recebe tal dimensão da experiência. 

Para Semprebon (2011) a dimensão afetiva envolve elementos que interferem no 

humor, nos sentimentos e nas emoções do indivíduo. E, segundo Pontes (2012) a 

intensidade das experiências podem variar conforme o atual estado de espírito do 

consumidor. 

O marketing emocional está presente em diversas estratégias, segmentos e 

resultam em diferentes intensidades, que variam de acordo com cada indivíduo. 

Schmitt (2000) p.131 afirma que “Se pretendemos usar experiências emocionais 

com eficiência como parte de uma estratégia de marketing, precisamos compreender 

melhor os estados de humor e as emoções”.  

O conceito de humor é algo abrangente e está relacionado ao estado 

emocional de uma pessoa. Ele varia em cada pessoa, conforme sua personalidade e 

acontecimentos que ocorrem com o indivíduo. Para  Duarte Sergio e Luciana, p. 341 

(apud Marques 2003), num determinado momento, o indivíduo apresenta um 

sentimento ou conjunto de sentimentos que tende a impregnar as suas vivências 

seguintes, a não ser que a importância dessa nova vivência seja maior que a 
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anterior, quando então são mudados os sentimentos, agora relativos ao significado 

da nova vivência.   

Com o conhecimento e o reconhecimento do humor na experiência do cliente, 

é importante que a empresa esteja atenta nos detalhes ou situações que possam 

interferir no humor de seus clientes. Analisar como conseguir um resultado positivo e 

evitar detalhes que possam causar um mau humor. Segundo Schmitt (2000 p.132), o 

humor pode surgir de estímulos específicos, mas, em geral, os clientes não se 

tornam cientes deles.  

As emoções e sentimentos também são importantes serem estudados para 

quem tem interesse de utilizar a dimensão afetiva como estratégia. Segundo 

Robinette; Scott (2002, p. XV) “a confiança é a emoção dos negócios. ”  

Diferente do humor, sentimentos e emoções são mais complexos, e quando 

estimulados de maneira correta, pode ocorrer uma grande troca de valor entre 

consumidor e empresa. Schmitt (2000 p.135) afirma que “ os sentimentos pelos 

produtos resultam do contato durante o consumo no decorrer do tempo”.  

Na escala de brand experience que está sendo estudada, os itens da 

dimensão afetiva se referem às emoções que o consumidor possui sobre a marca, 

entre os itens um deles é uma negação sobre a marca. Os itens da podem ser 

observados na tabela abaixo. 

 

Quadro 2 - Escala Afetiva 

 
Fonte: Brakus et al (2009) 

2.3.3 Comportamental 

A terceira dimensão, a comportamental, está relacionada com as crenças, 

costumes, comportamento e estilo de vida de cada consumidor, sendo, assim como 

as outras, uma dimensão que é totalmente pessoal. 

Essa dimensão é citada por Schmitt (2000) como uma dimensão que possui 

diversas categorias das quais são divididas em dois grupos, o grupo 1 são as ações 

ligadas ao corpo e o grupo 2 são ações ligadas ao estilo de vida, algumas das 
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categorias são: aspectos físicos, ações motoras, sinais corporais, influência do 

ambiente sobre o desejo físico, comportamento não verbal, estilo de vida e 

mudanças comportamentais. 

A dimensão comportamental permite criar estratégias com diversas técnicas e 

pode resultar em fortes experiências de marcas. Um exemplo é o aspecto físico, que 

pode ser utilizado em estratégias que trazem algum estímulo aos corpos dos 

consumidores, é o caso de produtos para pele ou maquiagem. Também é possível 

criar estratégias relacionadas às ações motoras do cliente, utilizar linguagens 

corporais para facilitar negociações e aceitação de novos produtos e utilizar 

ambientes de uma maneira que valorize e estimule o consumidor utilizar produtos da 

marca. 

Para Semprebom (2011, p.5) “advém do sistema de valores e crenças dos 

indivíduos normalmente através da adoção de um estilo de vida e comportamentos. ” 

Com isso citamos aqui uma outra estratégia, que é utilizar o estilo de vida como 

foco. Para Schmitt (2000), expressar um estilo de vida é mostrá-lo às outras pessoas 

- e para si mesmos-  cita ainda que os consumidores precisam de marca de estilos. 

Tendo em vista esse conceito, uma marca pode entender o consumidor e pode 

utilizar pessoas que de alguma maneira sejam ligadas ao consumidor e que possam 

representam a marca, criando assim o chamado endosso de personalidade, que 

conforme foi citado anteriormente é quando uma pessoa influente para determinado 

público empresta a sua assinatura para determinada marca e/ou produto, que se 

assemelha ao seu segmento. Uma estratégia que com o crescimento das redes 

sociais tem sido cada vez mais utilizado pelas marcas. 

Os itens que compõem a escala que está sendo estudada são referentes à 

ações que o consumidor tem e as ações que são despertas em relação a marca e 

sobre as marcas. Dentre os itens existe um deles que é em formato negativo. Abaixo 

é possível analisar com mais clareza. 

 Quadro 3 - Escala comportamental 

 
 Fonte: Brakus et al (2009) 
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2.3.4 Intelectual  

A quarta e última dimensão é a intelectual, ela é considerada pelos autores 

Sabiote, Ballester (2011) como a dimensão que faz com que o consumidor pense, 

tenha sua curiosidade e criatividade despertada. Para Marchetti (2017), é a 

dimensão da experiência que afeta mentalmente o consumidor. 

Por meio dessa dimensão, utilizá-la em uma estratégia permite que mudar 

conceitos dos consumidores, sobre determinado produto ou marca, em diferentes 

segmentos, prestando atenção em quem e como a em empresa pretende comunicar. 

Segundo Schmitt (2000, p.147) “O marketing de pensamento tem a capacidade de 

atingir e por vezes conseguir quebrar importantes “mudanças de paradigmas” da 

sociedade, para que as pessoas pensem de outra forma sobre hipóteses e 

expectativas existentes. “ 

A dimensão intelectual é dividida em dois tipos de pensamentos: o divergente 

e o convergente. O primeiro, é definido por Schmitt (2000, p.154) ”como livre, e 

geralmente mais agradável. ” Ao utilizar uma estratégia com esse tipo de 

pensamento, é importante lembrar que ele estimula o consumidor a fazer criar 

diversas ideias e mudar a percepção. 

Já o pensamento convergente é relacionado a parte racional, Schmitt (2000, 

p.153) define que é “o raciocínio analítico ou o pensamento probabilístico, que 

envolve aspectos racionais bem definidos. ” Essa estratégia pode ser utilizada 

destacando qualidades e vantagens de um determinado produto ou serviço, 

resultando no consumidor engajado e que pensa na possibilidade de haver a troca 

de um produto ou serviço para outro, ou pensando na possibilidade de começar a 

usar, com isso faz com que haja uma troca de valor entre cliente e empresa.  

Quando esta dimensão é abordada na escala de brand experience os itens se 

referem ao ato de pensar em algo que uma marca pode causar no seu consumidor, 

assim como as dimensões citadas anteriormente está também possui um item que 

se apresenta na forma negativa. Este e demais itens podem ser observados abaixo: 

 Quadro 4 - Escala intelectual 

 
 Fonte: Brakus et al (2009) 
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2.4 MENSURAÇÃO DO BRAND EXPERIENCE 

As métricas utilizadas para brand experience precisam lidar com 

determinadas questões para entender o consumidor, no sentido afetivo, psicológico, 

intelectual e sensorial. De maneira que seja possível concluir se a experiência vivida 

pelo consumidor resultou em mais fidelidade com a marca, por exemplo. A escala de 

pesquisa mais utilizada nesta área é a de Brakus, Schmitt e Zarantonello (2009), que 

mede se a experiência pode alterar o julgamento dos consumidores. 

A escala de brand experience proposta por Brakus, Schmitt e Zarantonello 

(2009) já foi utilizada e testadas por autores como Semprebon, Marchetti, Macêdo, 

Nobre. Ela foi desenvolvida após a realização de 5 estudos, possíveis de serem 

encontrados no artigo “Brand Experience: What Is It? How Is It Measured? Does It 

Affect Loyalty?”. Ao fim do estudo chegou-se a atual escala, que conta com 12 itens, 

divididos em quatro dimensões: sensorial, afetiva, comportamental e intelectual. 

Essa escala envolve conceitos de várias áreas, como psicologia, filosofia gestão, 

marketing experimental, entre outras. A escala é dividida em quatro grandes 

dimensões: sensorial, afetiva, comportamental e intelectual. 

 

Quadro 5 - Escala brand experience 
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Porém, uma outra corrente de estudiosos utiliza outras dimensões para 

mensurar o brand experience. Gentile, Spiller e Noci (2007) criaram seis diferentes 

dimensões para utilizar em uma escala mensuração da experiência do consumidor 

com determinada marca.  

Eles dividiram as dimensões em: estilo de vida, cognitiva, emocional, 

relacional, sensorial e pragmática. Com essa divisão o intuito é analisar de forma 

mais abrangente a experiência de consumo, inclusive, os autores afirmam que a 

experiência é algo holístico, ou seja, ocorre de forma abrangente, atingindo em 

apenas uma experiência, diversas dimensões de um indivíduo.  

A dimensão estilo de vida pode ser classificada como a dimensão mais 

abrangente, está relacionada a cultura e crenças do consumidor, além de como ele 

vive, que tipos de produtos e segmentos costuma consumir, atividades que costuma 

fazer e etc.  

Já a dimensão cognitiva está ligada a mente, aprendizagem, solucionar 

problemas e fazer o cliente analisar e pensar sobre o produto ou serviço da 

empresa.  Diferente da cognitiva, a dimensão pragmática analisa a experiência 

prática do consumidor, seja ao utilizar determinado produto ou participar de um 

evento, por exemplo.  

A relacional, como o próprio nome sugere, é ligado aos relacionamentos. E 

como afirma Semprebom (2011) “oferta de um produto pode encorajar o consumo 

junto com outras pessoas, ou ser o ponto de uma paixão comum que leva 

eventualmente a criação de uma comunidade ou uma tribo de fãs”. 

Por isso, é interessante que uma marca cultive um bom relacionamento com 

seus clientes e analise quais são os tipos de pessoas que eles cultivam 

relacionamentos, que grupo e estilo social pertencem, para quando decidirem forem 

focar na experiência do cliente, a mesma seja completa e da melhor forma possível.  

Na dimensão sensorial, é analisado o quanto as experiências que estimulam 

os sentidos do corpo humano (visão, olfato, paladar, tato e audição), influenciam o 

consumidor, o que é despertado em cada consumidor, e, o resultado disso é o 

prazer, satisfação. 

Por último, a dimensão emocional, estuda a gama de sentimentos, humores, 

vínculos e emoções geradas por determinada experiência e o que ela acrescenta na 

relação da marca e consumidor.  
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Além das ferramentas de mensuração citadas acima, é possível utilizar a 

entrevista em profundidade para analisar a experiência de um consumidor. A 

entrevista em profundidade é um método qualitativo de pesquisa, que possui a 

duração de no mínimo quarenta minutos e possui um questionário semi estruturado 

e é composta por um entrevistador e um entrevistado, “As entrevistas em 

profundidade revelam análises mais aprofundadas do que os grupos de foco” 

(Malhotra, 2012, p.123). Quando é feito um questionário para analisar a experiência 

de consumo de uma determinada pessoa é importante o entrevistador questionar o 

por quê de determinada resposta até o entrevistador deixar claro o motivo de 

determinada visão ou sensação.  

Schmitt (2000) em seu livro denominado como Marketing Experimental, cita 

uma técnica utilizada para compreender de uma maneira geral as experiências, a 

técnica foi testada em mais de 20 empresas com 2.500 consumidores e gerentes, 

chamada de Zaltman Metaphor Elicitation Technique. Ela tem como base do 

pensamento a imagem ao invés das palavras. A técnica inicia-se com o entrevistador 

pedindo para que os participantes da pesquisa tirem fotos ou recortem imagem que 

são relacionadas de alguma forma com determinado tema, posteriormente são 

utilizados métodos para que os participantes descrevam e elaborem a imagem 

apresentada. Esses métodos são: escolha de imagem, elaboração visual, 

exploração sensorial das imagens, geração de vinhetas e criação de uma imagem 

digital. A seguir serão descritos respectivamente os métodos. 

No método escolha de imagem, os participantes da pesquisa fazem a 

separação das imagens pelo critério de semelhança após isso, os pesquisadores 

fazem análise dos dados com base no significado das comparações. 

Na elaboração visual é solicitado aos participantes que tragam uma outra 

imagem que reforce o significado de uma imagem atual. 

Exploração sensorial das imagens solicita aos participantes que outros tipos 

de sentido sejam usados além da visão para apresentar o significado básico da 

imagem. 

Geração de vinhetas trabalha com um filme de curta metragem que é descrito 

pelos participantes de modo que seja retratado seus pensamentos e sentidos. 

Na criação de uma imagem digital as imagens selecionadas pelos 

participantes são escaneadas e através de programas de edição de imagens são 

manipuladas pelos mesmos. 
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Neste estudo foi escolhido utilizar a escala de Brakus, Schmitt e Zarantonello 

(2009), devido ser uma escala muito abrangente e que permite mensurar de modo 

mais direto o que é o objetivo nesta pesquisa. Além da mesma já ter sido utilizada 

por vários autores em diversos estudos e artigos.  
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3. METODOLOGIA 

Neste capítulo, será exposto as hipóteses de pesquisas, as justificativas 

construtiva e operacional, além de ser explicado como foi o processo de coleta de 

dados, para alcançar os objetivos propostos citados na introdução deste trabalho.  

 

3.1 HIPÓTESES DE PESQUISAS 

Com base nos objetivos específicos deste trabalho, foram criadas três 

hipóteses para a pesquisa aplicada. São elas:  

 Existe diferença de interesse de uma marca que utiliza o Brand 

Experience para uma marca que não utiliza; 

 A intenção de compra do produto/serviço de uma marca que utiliza o 

Brand Experience é diferente de uma marca que não utiliza; e, 

 A indicação do produto/serviço de uma marca que utiliza o Brand 

Experience é diferente de uma marca que não utiliza. 

Abaixo foi criado um modelo gráfico das hipóteses de pesquisa deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 DEFINIÇÃO CONSTRUTIVA E OPERACIONAL  

A justificativa construtiva desta é pesquisa é que existem poucos estudos e 

publicações neste assunto, mesmo possuindo um amplo campo para pesquisas. E a 

justificativa operacional é de que o brand experience é uma estratégia ainda pouco 

utilizada no mercado.  
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3.3 COLETAS DE DADOS 

O método escolhido para a pesquisa foi quantitativo. Malhotra (2012, p.111) 

define pesquisa quantitativa como “metodologia de pesquisa que permite quantificar 

os dados e, geralmente aplica alguma forma de análise estatística. ” 

O estudo foi de caráter conclusivo e causal, experimental verdadeiro, “nos 

estudos experimentais verdadeiros, o pesquisador atribui aleatoriamente tanto 

unidades de teste quanto tratamentos a grupos experimentais” (Malhotra, 2012, 

p.182). O estudo ocorreu em três etapas, as duas primeiras etapas podem ser 

classificadas como pré-teste, para que a terceira etapa fosse realizada. 

Na fase de pré-teste, foi criado um texto sobre um evento fantasia, onde 

aspectos sobre a característica do evento eram citados, como: tamanho, estilo do 

evento, participantes. Em seguida, era questionado ao leitor quais segmentos de 

produtos ou serviços mais combinavam em realizar aquele tipo de evento e quais 

menos combinavam. A pesquisa foi criada pelo site Qualtrics e distribuída por meio 

de redes sociais, e obteve um total de 46 respondentes, todos válidos. Para realizar 

a análise de resultados, foi criado uma média da pontuação de cada item no 

programa Excel, para definir quais foram os itens mais e menos votados. 

A partir disto, foram separados os quatro produtos mais votados e os quatro 

menos votados. Com estes dados foi possível elaborar a segunda etapa, os 

questionários também foram através do site Qualtrics e distribuído da mesma 

maneira que a etapa anterior. Foi pedido que os 30 respondentes colocassem em 

ordem crescente quais eram os itens que mais consomem. Por fim, foi calculado um 

escore dos produtos mais utilizados. 

Para a realização do questionário final, foi escolhido duas marcas mais 

consumidos da lista de escore, um produto com alto fit1 e outro com baixo fit,. A 

partir disso, foram formulados, em que estimulavam a dimensão sensorial dos 

entrevistados. Foram quatro tipos de questionários, onde dois deles eram de uma 

marca fantasia de um shopping center nomeado como Village Curitiba e os outros 

dois eram o questionário sobre uma marca de cerveja, a Gerste (cevada em 

alemão). Cada marca contava com dois tipos de questionários, um deles era um 

questionário que abordava o posicionamento engajado e jovem e informações sobre 

                                                           
1 Fit:  termo utilizado para denominar se a marca combina (alto fit) ou não combina (baixo fit) com 
determinado tipo de estratégia e/ou proposta.  
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um evento criado pela marca para a divulgação de seu novo produto, neste modelo 

o respondente era exposto a imagens da logo da marca (imagem C ou imagem D), 

mapa do evento (imagem A) e uma imagem do modelo da festa (imagem B). 

Enquanto outro questionário abordava apenas o posicionamento jovem e engajado 

exibindo apenas imagem da logo (imagem C ou imagem D). 

Figura 3 – Imagem A- Mapa do evento 

 

Fonte: As autoras 

 

Figura 4 - IMAGEM B - FOTO DO EVENTO 

 
Fonte: Banco de imagens Shutterstock  
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Figura 5 - IMAGEM C - LOGO DA MARCA DO SHOPPING 

 

 

                    

 

 

 

 

Fonte: As autoras 

 

Figura 6 - IMAGEM D - EMBALAGEM DA CERVEJA 

 

Fonte: As autoras 

 

Nos quatros questionários, foram utilizadas a escala de experiência, criada 

pelos autores Brakus, Schmitt e Zarantonello (2009), em que a nota em cada item 

poderia variar entre 1 (discordo totalmente) e 7 (concordo totalmente) para medir a 

experiência do leitor com a marca. Foi escolhido essa escala pois era a que mais 

condiz com o experimento proposto e amplamente utilizado em outros estudos, 

porém, como citado anteriormente, existem outras escalas para medir o brand 

experience. Para posteriormente ser verificado se houve alguma diferença na 
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percepção dos respondentes quando as marcas organizaram o evento. Os 

formulários com eventos eram compostos por 9 questões e os sem eventos com 5 

questões. Além da escala de experiência, foi questionado aos respondentes sobre 

interesse pela marca descrita e qual seria a probabilidade de recomendar a marca 

para um amigo ou familiar. Nos questionários que abordavam o evento, era 

perguntado se o respondente teria interesse no evento e qual seria a possibilidade 

de participar. 

O questionário final foi aplicado a 154 alunos universitários, resultando em 

120 questionários válidos. Os formulários foram aplicados de maneira aleatória nas 

dependências na PUCPR, em salas de aula da Escola de negócios e Escola de 

comunicação e Artes, com a prévia autorização dos professores. Em cursos como 

Administração, Marketing, Ciências econômicas, Ciências contábeis e Publicidade e 

propaganda. 

Os dados dos formulários válidos foram inseridos em uma planilha do Excel e 

analisados no programa SPSS (IBM SPSS). Foi rodado o teste alpha cronbach para 

cada dimensão da escala de brand experience e seus itens, para testar a 

confiabilidade da pesquisa. Em seguida, foi feito um Test T independente, para 

comparar dois grupos diferentes, no caso, foi comparado o grupo A e B da Cerveja 

Gerste. O grupo A, eram os respondentes que passaram por uma experiência de 

marca e o grupo B os respondentes que não tinha passado. Para comparar os 

grupos C e D da marca Village Curitiba também utilizamos o Test T independente, o 

grupo C eram os respondentes que passaram por uma experiência de marca e o 

grupo D os respondentes que não tinha passado. Os grupos foram nomeados 

apenas para uma melhor explicação. 

As questões relacionadas a intenção de compra, recomendação da marca, 

interesse em participar do evento e o quão interessante era o evento, foram 

analisadas dentro de cada marca, comparando suas médias, ou seja, verificamos se 

as pessoas expostas ao brand experience tinham percepção dos produtos diferente 

daquelas que não foram expostas. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, será apresentado os resultados das três etapas das pesquisas 

que foram realizadas neste trabalho, todas tiveram caráter quantitativo. Os dois 

primeiros formulários serviram como base para a criação das questões do 

experimento, que tinha o objetivo verificar se ocorre uma mudança significativa na 

percepção da marca quando o consumidor passa pelo brand experience.  

4.1 PRIMEIRA ETAPA 

Para a escolha de um nicho de mercado adequado com a proposta de 

experiência de um evento, foi criado um formulário em que os 46 respondentes 

escolheram entre 24 segmentos, em uma questão de escala por intervalo quais 

seriam os que mais combinavam com o evento e quais menos combinavam. Entre 

as opções, segundo os entrevistados, os produtos que mais combinam com a 

proposta de evento foram os itens energético e cerveja, com uma média de 8,42 em 

uma escala de um a dez e desvio padrão de 1,77 e 2,08 respectivamente. Em 

segundo lugar ficou o mercado de refrigerante com uma média de 8,30 e um desvio 

padrão de 1,80. Já o terceiro segmento mais votado foi o de instrumentos musicais, 

com uma média de 8,13 e desvio padrão de 2,88.  

Os tipos de mercados que menos combinam segundo os respondentes são 

em primeiro lugar shopping center, com uma média de 5 e desvio padrão de 2,71. 

Em segundo colocado foi banco, com uma média de 4,60 e desvio padrão de 2,98. 

Em terceiro lugar foi escolhido o segmento de vinhos, com uma média de 4,52 e um 

desvio padrão de 2,49. O último coloca foi o mercado de comida congelada, com 

uma média de 2,47 e um desvio padrão de 2,21. 

4.2 SEGUNDA ETAPA 

Com os dados obtidos no primeiro teste, foi criado um questionário para 

identificar quais são os produtos ou serviços mais utilizados pelos 30 entrevistados 

de uma lista dos quatro itens com maior média e dos quatro itens com menor média 

da primeira etapa.  

Foi calculado um escore para definir a colocação de cada item conforme o 

seu consumo. Os dois produtos mais consumidos com maior fit, ou seja, que 

combinam com o evento, foram o refrigerante com uma porcentagem de 71,7% e a 
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cerveja com uma porcentagem de 69,6%. Já os itens com menos fit que mais são 

consumidos são shopping com uma porcentagem de 74,2% e banco com 62,1%.  

4.3 TERCEIRA ETAPA 

Para a realização do experimento foi escolhido dois segmentos, um com alto 

fit e um com baixo fit. Posteriormente de modo aleatório, a amostra foi exposta a 

quatro tipos de questionários, dois com eventos e dois sem eventos. Para analisar 

se ocorre ou não alguma diferença significativa na intenção de compra dos 

entrevistados quando utilizado o brand experience.  

 

4.3.1 Escala de brand experience  

 A pesquisa consistia em uma escala com 12 fatores, nos quais estavam 

presentes as 4 dimensões do brand experience: sensorial, emocional, 

comportamental e intelectual. O entrevistado deveria escolher entre uma nota de 1 a 

sete conforme discordava totalmente (1) ou concordava totalmente (7) com as 

afirmações. Para que fosse feito a análise da escala realizamos um teste de alpha 

cronbach para cada dimensão e seus 3 itens. Este alpha serve para medir a 

confiabilidade da pesquisa. 

A primeira dimensão a ser analisada é a sensorial, onde o alpha cronbach 

resultou em 0,706 demonstrando que a confiabilidade é razoável, uma média geral 

de 4,19. Os itens “A marca causa uma forte impressão no meu sentido visual e/ou 

entre sentidos”, “Considero a marca interessante de uma forma sensorial” e “A 

marca não apela aos meus sentidos” tiveram respectivamente a seguinte média 

4,07; 4,11 e 4,44, uma variância de 2,83; 2,50 e 3,96.  

A dimensão afetiva teve o alpha cronbach de 0,661, pode assim, ser 

considerado razoável a confiabilidade. A média geral foi de 3,61. Os itens desta 

dimensão são: “a marca provoca emoções e sentidos”; “Eu não tenho fortes 

emoções pela marca” e “A marca mexe com minhas emoções” e a média respectiva 

de cada um foi, 3,74; 4,03 e 3,07. As variâncias respectivamente foram 2,67; 3,94 e 

2,80. 

Na dimensão comportamental existem os seguintes itens: “Eu me envolvo em 

ações e comportamentos quando uso a marca”; “a marca desperta em mim 
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comportamentos e experiências sociais” e “a marca não é orientada para ação”, a 

média e a variância dos itens foram respectivamente 2,97 e 3,02; 3,95 e 3,67; 4,73 e 

2,95. A média geral foi 3,88 e o resultado do alpha cronbach foi 0,669 demonstrando 

uma confiabilidade razoável. 

A última dimensão da escala é a intelectual, que tem os itens “Eu me envolvo 

em pensamentos quando me deparo com a marca”; “A marca não me faz pensar em 

nada” e “A marca estimula minha curiosidade e a resolução de problemas”, a média 

e a variância dos itens foram respectivamente 3,35 e 3,25, 4,27 e 4,62, 3,63 e 3,66. 

Tendo como média geral 3,75 e o alpha cronbach de 0,709 tornando assim a 

confiabilidade razoável. 

Na tabela a seguir é possível observar de maneira mais resumida quais foram 

os alpha cronbach de cada dimensão. 

 

Tabela 1 - Alpha Cronbach das dimensões do Brand Experience 

 
Fonte: As autoras(2017) 

Abaixo é possível observar as médias de cada dimensão por cada tipo de 

grupo. Os grupos são os 4 tipos de questionário, ou seja, questionários da marca de 

shopping com e sem evento, e o questionário da marca de cerveja com e sem 

evento. 

Ao observar as médias é possível verificar que a quando a marca utiliza o 

brand experience as médias são maiores em cada dimensão. Neste estudo a 

dimensão sensorial foi muito mais estimulada, pois eram utilizadas imagens para 

fazer com que o respondente se sentisse mais familiarizado com o evento e a 

marca. Este fato explica a razão do por que as médias desta dimensão foram pouco 
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maiores quando comparadas com a média da marca que não utilizou experiência, 

embora a dimensão intelectual também tenha tido uma média muito parecida. 

Para cada dimensão foi realizado um Teste T de amostras Independentes, 

para sabermos se os valores são muito diferentes uns dos outros. Os resultados 

estão na tabela abaixo: 

Tabela 2 – Teste T de amostras independentes escala brand experience  

Dimensão Item T p 

 

Sensorial 

Essa marca causa uma forte impressão no meu sentido visual 

e/ou em outros sentidos. 

(1,55)=-2,747 <0,008 

Considero essa marca interessante de uma forma sensorial. (1,53)=-2,893 <0,006 

Essa marca não apela aos meus sentidos. (1,54)=-2,000 <0,051 

 

Afetiva 

Essa marca provoca emoções e sentimentos. (1,55)=-2,241 <0,029 

Eu não tenho fortes emoções por essas marcas. (1,55)=-1,505 <0,138 

Essa é uma marca que mexe com minhas emoções. t(1,55)=-2,001 <0,032 

 

Comportamental 

Eu me envolvo em ações e comportamentos quando uso essa 

marca. 

(1,61)=-1,823 <0,073 

Essa marca desperta em mim comportamentos e experiências 

sociais. 

(1,61)=-2,319  <0,024 

Essa marca não é orientada para a ação. (1,61)=-0,418 <0,677 

 

Intelectual 

Eu me envolvo em pensamentos quando me deparo com essa 

marca. 

(1,61)=-2,056 <0,044 

Essa marca não me faz pensar em nada. (1,61)=-0,419 <0,677 

Essa marca estimula minha curiosidade e a resolução de 

problemas. 

(1,60)=-1,653 <0,104 

Fonte: Adaptado de Brakus, Schimitt e Zarantonello (2009) 

Para a dimensão sensorial no primeiro item “essa marca causa um forte 

impressão no meu sentido visual e/ou em outros sentidos” obteve-se o seguinte 

resultado t(1,55)=-2,747, p<0,008. Conclui-se que neste item a diferença é 

significativa. 

No segundo item “considero essa marca interessante de uma forma sensorial” 

obteve-se o seguinte resultado t(1,53)=-2,893, p<0,006. Conclui-se que neste item a 

diferença é significativa. 
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Terceiro item “Essa marca não apela aos meus sentidos” obteve-se o 

seguinte resultado t(1,54)=-2,000, p<0,051. Conclui-se que neste item a diferença 

não é significativa. 

Para a segunda dimensão a afetiva no primeiro item “essa provoca emoções 

e sentimentos” obteve-se o seguinte resultado t(1,55)=-2,241, p<0,029. Conclui-se 

que neste item a diferença é significativa. 

No segundo item “eu não tenho fortes emoções por esta marca” obteve-se o 

seguinte resultado t(1,55)=-1,505, p<0,138. Conclui-se que neste item não há 

diferença significativa. 

Terceiro item “Essa é uma marca que mexe com minhas emoções” obteve-se 

o seguinte resultado t(1,55)=-2,001, p<0,032. Conclui-se que neste item há diferença 

significativa. 

Na terceira dimensão a comportamental no primeiro item “eu me envolvo em 

ações e comportamentos quando uso essa marca” obteve-se o seguinte resultado 

t(1,61)=-1,823, p<0,073. Conclui-se que neste item a diferença não é significativa. 

No segundo item “essa marca desperta em mim comportamentos e 

experiências sociais” obteve-se o seguinte resultado t(1,61)=-2,319, p<0,024. 

Conclui-se que neste item existe diferença significativa. 

Terceiro item “Essa marca não é orientada para ação” obteve-se o seguinte 

resultado t(1,61)=-0,418, p<0,677. Conclui-se que neste item a diferença não é 

significativa. 

Na quarta dimensão a intelectual no primeiro item “eu me envolvo em 

pensamentos quando me deparo com essa marca” obteve-se o seguinte resultado 

t(1,61)=-2,056, p<0,044. Conclui-se que neste item a diferença é significativa. 

No segundo item “essa marca não me faz pensar em nada” obteve-se o 

seguinte resultado t(1,61)=-0,419, p<0,677 . Conclui-se que neste item existe 

diferença significativa. 

Terceiro item “Essa marca estimula minha curiosidade e a resolução de 

problemas” obteve-se o seguinte resultado t(1,60)=-1,653, p<0,104. Conclui-se que 

neste item a diferença é significativa. 

Na tabela abaixo foi verificado as médias de cada dimensão para a marca 

Village Curitiba. A primeira dimensão, a sensorial obteve uma diferença de médias 

entre experiência e sem experiência de 1,26. A dimensão afetiva apresentou a 
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diferença de 0,88, na dimensão comportamental a diferença foi de 0,69 e por fim, a 

última dimensão a intelectual apresentou a menor diferença, ela foi de 0,7. 

 

Tabela 3 - Média das Dimensões do Brand Experience na marca Village Curitiba 

 

Fonte: As autoras(2017) 

 

Média das Dimensões do Brand Experience na marca Village Curitiba 

 

Na tabela abaixo foram verificadas as médias de cada dimensão para a marca 

Gerste. A primeira dimensão, a sensorial obteve uma diferença de médias entre 

experiência e sem experiência de 1,03. A dimensão afetiva apresentou a diferença 

de 0,87, na dimensão comportamental a diferença foi de 0,78 e por fim, a última 

dimensão a intelectual assim como na marca Village Curitiba, esta foi a dimensão 

que apresentou a menor diferença, ela foi de 0,61. 

Tabela 4 - Média das Dimensões do Brand Experience na marca Gerste 

 
Fonte: As autoras 
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É possível observar ainda que embora as outras dimensões como a afetiva, 

comportamental e intelectual não tenham sido tão estimuladas, a existe diferença 

entre médias de uma marca que utiliza o brand experience para outra que não 

utiliza. Como citado anteriormente, a marca de cerveja foi considerada de alto fit, ou 

seja, o evento descrito combinava com uma marca de cerveja. É possível considerar 

que as médias de cada dimensão sejam maiores por conta deste fator, justificando 

assim o motivo pelo qual as médias da marca do shopping sejam menores, já que 

este segmento foi considerado como baixo fit, ou seja, não combinava com a 

realização de um evento do tipo festival musical. 

4.3.2 Avaliação da intenção de compra  

Após a leitura do texto sobre a marca, foi solicitado que o respondente 

assinalasse em uma escala com intervalo de 1 a 10, a probabilidade do leitor 

comprar a cerveja Gerste ou frequentar o shopping Curitiba Village. Para fazer a 

análise desta etapa, a base de dados foi rodada no SPSS e posteriormente 

executado o Teste t com amostras independentes. A média de probabilidade de 

comprar a cerveja ou frequentar o shopping nos questionários brand experience foi 

de 6,15, enquanto, os questionários sem brand experience, a média foi de 5,49.  

Em seguida, foi perguntado o motivo da resposta anterior e os motivos mais citados 

nos questionários que abordavam a marca do shopping center, muitas notas baixas 

foram justificadas por não saber onde fica a localização. Além disso, um grupo da 

amostra afirmou que não frequenta shopping.  

Na pergunta seguinte, foi questionado o porquê da resposta anterior e alguns 

padrões de respostas se repetiram.  

Nos questionários da marca fantasia do shopping center, várias notas baixas 

foram justificadas por não saberem qual é a localização do shopping, não ter 

conhecimento da média de preço das supostas lojas ou pelo respondente não 

frequentar shopping. Já as notas altas, foram justificadas em grande parte pelo 

entrevistado se identificar com o posicionamento, por ter gostado do evento descrito 

ou por gostar de frequentar shoppings. 

Nos formulários da marca fantasia de cerveja, as notas altas foram 

justificadas por os respondentes gostarem de cerveja alemã ou que gostariam de 

experimentar para então formar opinião sobre o produto. Já as justificativas mais 
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comuns para as notas mais baixas são: não consumir cerveja, apenas consumir 

cerveja artesanal ou porque não conhece o produto. 

No gráfico abaixo é possível observar detalhadamente a diferença de média 

entre os questionários que apresentavam a experiência, daqueles que não 

apresentavam. 

A diferença das médias da marca do shopping ficou em 0,13, enquanto a 

diferença da média da marca de cerveja foi de 1,19 

Gráfico 1 - Média Intenção de Compra 

 
Fonte: As autoras (2017) 

4.3.3 Probabilidade de recomendar a marca   

Foi questionado aos entrevistados se eles recomendariam a marca e podiam 

escolher uma das quatro alternativas: provavelmente sim, provavelmente não, 

certamente sim e certamente não. Dos 120 questionários válidos, 78 respondentes 

provavelmente indicariam a marca apresentada, 28 marcaram a opção 

provavelmente não, 9  pessoas certamente recomendariam a marca e  5 certamente 

não. Quando questionadas o motivo da resposta, a amostra ficou dividida entre 

recomendar porque gostou e se identificou com o posicionamento da marca, da 

comunicação jovem e divertida e dar a impressão que vende bons produtos.  E outro 

grupo que os respondentes até assinalam a opção de provavelmente indicar a 
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marca, mas que para elas falta conhecer melhor o local ou experimentar o produto, 

mesmo que eles tenham gostado do posicionamento 

No gráfico abaixo é possível verificar qual foi a média da recomendação de 

compra das duas marcas, do shopping Village Curitiba e da cerveja Gerste. 

Gráfico 2 - Média Recomendação de compra 

 
Fonte:As autoras(2017) 

Foi analisado que devido ao brand experience, um número maior de 

entrevistados recomendariam a marca. Os entrevistados que responderam o 

questionário do shopping Village Curitiba com um evento, tiveram a média de 2,93 

enquanto os respondentes de questionários sem evento, tiveram a média de 2,74, 

uma diferença de 0,18. As médias dos respondentes da marca de cerveja Gerste, 

demonstraram a média de 2,75 para questionários com o evento, e 2,65 para 

questionários sem eventos, uma diferença de apenas 0,10. 

Nos formulários da marca fantasia do shopping com brand experience, cerca 

de 74,19% dos respondentes afirmaram que provavelmente recomendariam a 

marca, enquanto nos questionários sem brand experience o número caiu para 

57,60%.  A situação foi diferente nos questionários que abordavam a marca fantasia 

de cerveja, para os entrevistados que responderam o formulário com brand 

experience 66,66% deles afirmaram que provavelmente recomendariam o produto e 

cerca de 63,33% dos entrevistados dos questionários sem brand experience 

provavelmente também recomendariam o produto.  
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4.3.4 Consideram o evento interessante 

Quando o respondente recebia um questionário que tinha um evento descrito, 

após a descrição e a exposição de imagens, era questionado ao mesmo sobre o 

quanto ele tinha achado interessante aquele evento, o respondente deveria assinalar 

em uma escala com intervalo de 1 a 10. A confiança dos questionários da marca 

Gerste e da marca Village Curitiba, foi medida através do teste de Levene p=0,048 / 

t(1,529)=-0,70, p<0,944). Com o Test-T de amostras independentes obteve-se a 

média que foi de 8,23 para a marca do shopping e 8,26 para a marca de cerveja. 

É possível observar que ambos os grupos consideraram que o evento era 

interessante. Nesta questão o respondente podia descrever o motivo pelo qual tinha 

achado o evento interessante, com isso notou-se que os respondentes gostam do 

estilo do evento, que no caso era festival musical, gostam de músicas, curtir com 

amigos, no entanto houve casos isolados em que o respondente não gostava de 

lugares tumultuados ou que achavam que o preço do evento seria muito caro. 

4.3.5 Interesse em participar do evento 

Perguntamos também qual seria a possibilidade de participar do evento, com 

as opções: provavelmente sim, provavelmente não, certamente sim e certamente 

não. Nos formulários com a marca fantasia de cerveja, 74% dos entrevistados 

provavelmente participariam do evento, 14,8% certamente iriam, 7,4% 

provavelmente não e apenas 3,70% dos entrevistados marcaram a alternativa 

certamente não. 

 Nos questionários da marca fantasia de shopping 58% dos respondentes 

provavelmente iram, 12,6% certamente participariam do evento, 22,5% 

provavelmente não e 6,4% certamente não.  

A pergunta seguinte era a pedindo a justificativa da resposta anterior. Os 

comentários positivos mais frequente foi de gostar do tipo do evento descrito, dos 

shows, de ser uma proposta interessante e atrativa, um bom lugar para ir com os 

amigo e conhecer pessoas, ser um evento que passa segurança e organização.  E 

os poucos comentários negativos foram devido os entrevistados não gostarem e por 

não frequentarem este tipo de evento ou porque supôs que o ingresso seria caro.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização da análise dos resultados do experimento citado no capítulo 

anterior, foi possível atingir os objetivos propostos deste trabalho. E observar que a 

utilização do brand experience causa impacto positivo para a marca que utilizado 

como estratégia.  

Quando dividimos uma marca fantasia e comparamos o grupo que “vivenciou” 

uma experiência com o grupo que não “vivenciou” foi possível notar diferenças. 

Como por exemplo, na intenção de comprar o produto ou de frequentar o local. Em 

que o grupo que teve uma experiência apresentou o número médio maior de 

interesse quando comparado com o grupo que não passou pelo brand experience. 

Como neste estudo a dimensão sensorial foi mais estimulada, ela apresentou 

os dados mais elevados. 

No quesito recomendação, também notou-se que consumidores que 

vivenciaram experiências com a marca, eram mais propensos a recomendar mesma, 

principalmente no segmento de shopping center. A diferença pode ser notada 

principalmente nas alternativas provavelmente não e certamente não, que foram 

mais assinaladas nos leitores que não tiveram contato com o brand experience e 

também nas diferenças de médias.  

Ao analisar a escala de brand experience, notou-se o esperado, a dimensão 

sensorial, que foi a mais estimulada neste experimento e causou uma maior 

influência nos entrevistas. A dimensão sensorial apresentou números maiores, 

embora não sejam tão distantes das demais. 

Com o experimento foi possível confirmar assim como em outros estudos, que 

o brand experience causa impacto no consumidor, de maneira muito positiva se 

utilizado corretamente. É uma estratégia democrática, que permite que seja utilizada 

em diferentes segmentos, público e posicionamentos de organizações. Nos mais 

diferentes formatos, sendo eventos apenas um deles.  

5.1 LIMITAÇÕES 

A grande limitação deste estudo se fez presente no início, quando estava 

sendo decidido em que tipo de situação seria possível avaliar o brand experience. 

Primeiramente foi decidido coletar os dados em um evento patrocinado por alguma 

marca específica. Foi escolhido um show de uma banda internacional de rock com 
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patrocínio de uma marca de cerveja nacional, entretanto no dia anterior do show a 

banda cancelou o evento. E, como na cidade de Curitiba e região metropolitana não 

houve um evento desta maneira com um tempo hábil para fazermos as análises até 

o prazo final de entrega deste trabalho. Tivemos que mudar a maneira de aplicar o 

experimento, tentando deixar o brand experience o mais “presente” possível e 

felizmente conseguimos atingir os nossos objetivos.  

5.2 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTURO 

Como sugestão para um estudo futuro, é interessante obter um maior número 

de entrevistados e uma amostra com maior diferença de idades, não focando 

apenas em universitários.  

Além disso, escolher um evento de grande porte que tenha um forte patrocínio 

de uma determinada marca para ser o público ser a amostra estudada e aplicar um 

questionário antes e após evento. Para analisar em um ambiente real, como ocorre a 

mudança de percepção e intenção de compra do consumidor em relação a marca de 

estudo quando ele passa por um brand experience.   

Ao escolher determinado evento é interessante entrar em contato previamente 

com os organizadores do evento.  
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO 1 – CERVEJA COM EVENTO 

Olá, somos alunas do 8º período do curso de Marketing da PUC-PR.  Estamos realizando essa 
pesquisa acadêmica para o nosso Trabalho de Conclusão de Curso. O questionário será sobre 
uma marca e levará em torno de sete minutos para ser respondido. Ao responder essa 
pesquisa você pode concorrer a um voucher no valor de 100 reais, que será sorteado no dia 
15/11/2017. Para concorrer basta preencher os seus dados no final da pesquisa, ok?! 

Não existe resposta certa ou errada, pedimos por gentileza, para não consultar nenhuma 
fonte para responder as questões.    

As respostas aqui coletadas serão utilizadas apenas para cunho acadêmico.      
Obrigada pela sua colaboração. 

 

Vamos apresentar um breve descritivo da marca objeto de nosso estudo, cujo nome é 
Gerste. 

 
A marca Gerste (que significa cevada em alemão), é uma empresa 
do ramo de cervejas que possui uma comunicação muito jovem, 
está fortemente presente nas redes sociais, onde costuma ter um 
grande engajamento com o público de maneira leve e divertida. 
Além disso, a marca costuma enviar brindes para influenciadores 
digitais (sommeliers de cerveja, blogueiros, youtubers, snapchaters, 
instagramers) que se assemelham com o seu posicionamento.  
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Agora, pense no tamanho de um campo de futebol, multiplique esse tamanho por 2. Este é o 
espaço onde a marca Gerste, vai realizar um festival de música, próximo do final deste ano 
para o lançamento de seu novo produto. O espaço  está localizado na região metropolitana 
de Curitiba, permitindo um grande contato com a natureza, nesta área grandes eventos 
musicais são realizados.  O festival contará com dois grandes palcos que proporcionarão que 
diferentes ritmos musicais como façam parte do festival, cantores e bandas famosas irão se 
apresentar.  Além dos shows, o festival contará com entretenimentos como uma tirolesa 
que passa próximo ao palco e uma área para arremesso de dardos para concorrer a passes 
para a área vip do evento.  Na área vip entrará apenas os participantes do evento que 
tiverem o passe, no local VIP alguns dos artistas estarão 

presentes para fazer interação com o público.  Para participar do festival, além de ter 
adquirido o ingresso obrigatório estar utilizando roupas brancas. 
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De uma nota do quanto você achou interessante o evento descrito acima. 

     (  ) 1   (  ) 2  (  )3  (  )4  (  )5  (  )6  (  )7  (  )8  (  )9  (  )10 

Por quê?__________________________________________________________ 

 

Você teria interesse em participar deste evento? Por quê? 

(  ) Certamente não     (  ) Provavelmente não   (  ) Provavelmente sim  (  ) Certamente sim  

Por quê?___________________________________________________________ 

Qual é a probabilidade de você comprar um produto da marca Gerste? 

                        (  ) 1   (  ) 2  (  )3  (  )4  (  )5  (  )6  (  )7  (  )8  (  )9  (  )10 

Por quê?____________________________________________________________ 

Você recomendaria a marca Gerste? Por quê?  

(  ) Certamente não     (  ) Provavelmente não   (  ) Provavelmente sim  (  ) Certamente sim  

Por quê?___________________________________________________________   

 

Após a leitura do texto anterior, por gentileza determine a seguir na tabela abaixo conforme 
a sua opinião, em uma escala de 1 para discordo totalmente e 7 para concordo 
totalmente, o quanto as afirmações combinam com a marca Gerste.  

 

Lembrando que não existe resposta certa ou errada! 
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Discordo 

totalmente 
1  

 
 

2  

 
 

3  

 
 

4  

 
 

5  

 
 

6  

Concordo 
Totalmente 

7  

A marca Gerste 
causa uma forte 

impressão no meu 
sentido visual e/ou 

entre sentidos.   

o  o o o o o o  

Considero a marca 
Gersteinteressante 

de uma forma 
sensorial.  

o  o o o o o o  
A marca Gerste 
não apela aos 

meus sentidos.   o  o o o o o o  
A marca Gerste 

provoca emoções 
e sentidos.  o  o o o o o o  

Eu não tenho 
fortes emoções 

pela marca Gerste.  o  o o o o o o  
A marca Gerste 

mexe com minhas 
emoções.   o  o o o o o o  

Eu me envolvo em 
ações e 

comportamentos 
quando uso a 
marca Gerste.  

o  o o o o o o  

A marca Gerste 
desperta em mim 

comportamentos e 
experiências 

sociais.  

o  o o o o o o  

A marca Gerste 
não é orientada 

para a ação.   o  o o o o o o  
Eu me envolvo em 

pensamentos 
quando me deparo 
com marca Gerste 

o  o o o o o o  
A marca Gerste 

não me faz pensar o  o o o o o o  
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em nada.  

A marca Gerste 
estimula minha 
curiosidade e a 
resolução de 
problemas.   

o  o o o o o o  

 

Qual é o seu sexo?  

(  )  Feminino  (  ) Masculino   (  ) Outro   

 

Qual é a sua idade? __________________________________________________ 

 

Em qual Cidade e bairro você mora?___________________________________ 

 

Assinale o seu nível escolar: 

 

(  ) Ensino fundamental completo/ incompleto            (  ) Ensino médio completo/ incompleto   

(  ) Graduação completa/ incompleto                         (  ) Pós graduação completa/ incompleta   

 

Indique a quantidade dos itens abaixo presentes em sua residência: 

 0 1 2 3 4 ou + 
Banheiro      
Empregado doméstico      
Automóvel      
Motocicleta      
Notebook      
Máquina lava louça      
Geladeira      
Micro-ondas      
Máquina de lavar roupa      
Máquina de secar roupa      
Freezer (independente da 
geladeira) 

     

DVD ou Blu-ray      

 

Referente aos serviços públicos: 
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Você mora em rua com água encanada?  (  ) Sim    (  ) Não  

Você mora em rua pavimentada?              (  ) Sim    (  ) Não  

 

Qual é a sua renda familiar?  

  (  ) Até R$ 1.576,00                                             (  ) De R$ 1.576,00 a R$ 3.152,00 

  (  ) De R$ 3.152,00 a R$ 7.880,00                     (  ) Acima de R$ 7.880,00   

 

 

Se você deseja concorrer ao prêmio que será sorteado dia 15/11/2017. Por gentileza, 
preencha os campos abaixo: 

 

Nome ______________________________________________________________ 

Email ______________________________________________________________ 

Telefone  __________________________________________________________ 

  

APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO 2 – CERVEJA SEM EVENTO 

Olá, somos alunas do 8º período do curso de Marketing da PUC-PR.  Estamos realizando essa 
pesquisa acadêmica para o nosso Trabalho de Conclusão de Curso. O questionário será sobre 
uma marca e levará em torno de sete minutos para ser respondido. Ao responder essa 
pesquisa você pode concorrer a um voucher no valor de 100 reais, que será sorteado no dia 
15/11/2017. Para concorrer basta preencher os seus dados no final da pesquisa, ok?! 

Não existe resposta certa ou errada, pedimos por gentileza, para não consultar nenhuma 
fonte para responder as questões.    

As respostas aqui coletadas serão utilizadas apenas para cunho 
acadêmico.      
Obrigada pela sua colaboração. 

 

Vamos apresentar um breve descritivo da marca objeto de nosso 
estudo, cujo nome é Gerste. 

 
A marca Gerste (que significa cevada em alemão), é uma empresa 
do ramo de cervejas que possui uma comunicação muito jovem, 
está fortemente presente nas redes sociais, onde costuma ter um 
grande engajamento com o público de maneira leve e divertida. 



63 
 

 

Além disso, a marca costuma enviar brindes para influenciadores digitais (sommeliers de 
cerveja, blogueiros, youtubers, snapchaters, instagramers) que se assemelham com o seu 
posicionamento. 

 

 

Qual é a probabilidade de você comprar um produto da marca Gerste? 

                        (  ) 1   (  ) 2  (  )3  (  )4  (  )5  (  )6  (  )7  (  )8  (  )9  (  )10 

Por quê?__________________________________________ 

Você recomendaria a marca Gerste? Por quê?  

(  ) Certamente não     (  ) Provavelmente não    

(  ) Provavelmente sim  (  ) Certamente sim  

Por quê?_______________________________________________  Após a leitura do texto 
anterior sobre a marca Gerste, por gentileza determine na tabela abaixo conforme a sua 
opinião, em uma escala de 1 para discordo totalmente e 7 para concordo totalmente, o 
quanto as afirmações combinam com a marca Gerste. 
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Discordo 

totalmente 
1  

 
 

2  

 
 

3  

 
 

4  

 
 

5  

 
 

6  

Concordo 
Totalmente 

7  

A marca Gerste 
causa uma forte 

impressão no meu 
sentido visual e/ou 

entre sentidos.   

o  o o o o o o  

Considero a marca 
Gersteinteressante 

de uma forma 
sensorial.  

o  o o o o o o  
A marca Gerste 
não apela aos 

meus sentidos.   o  o o o o o o  
A marca Gerste 

provoca emoções 
e sentidos.  o  o o o o o o  

Eu não tenho 
fortes emoções 

pela marca Gerste.  o  o o o o o o  
A marca Gerste 

mexe com minhas 
emoções.   o  o o o o o o  

Eu me envolvo em 
ações e 

comportamentos 
quando uso a 
marca Gerste.  

o  o o o o o o  

A marca Gerste 
desperta em mim 

comportamentos e 
experiências 

sociais.  

o  o o o o o o  

A marca Gerste 
não é orientada 

para a ação.   o  o o o o o o  
Eu me envolvo em 

pensamentos 
quando me deparo 
com marca Gerste 

o  o o o o o o  
A marca Gerste 

não me faz pensar o  o o o o o o  
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em nada.  

A marca Gerste 
estimula minha 
curiosidade e a 
resolução de 
problemas.   

o  o o o o o o  

 

 

Qual é o seu sexo?  

(  )  Feminino  (  ) Masculino   (  ) Outro   

Qual é a sua idade?___________________________________________________ 

Em que cidade e bairro você mora? _____________________________________ 

 

Assinale o seu nível escolar: 

(  ) Ensino fundamental completo/ incompleto            (  ) Ensino médio completo/ incompleto   

(  ) Graduação completa/ incompleta                         (  ) Pós graduação completa/ incompleta   

 

 Indique a quantidade dos itens abaixo presentes em sua residência: 

 0 1 2 3 4 ou + 
Banheiro      
Empregado doméstico      
Automóvel      
Motocicleta      
Notebook      
Máquina lava louça      
Geladeira      
Micro-ondas      
Máquina de lavar roupa      
Máquina de secar roupa      
Freezer (independente da 
geladeira) 

     

DVD ou Blu-ray      

 

Referente aos serviços públicos: 

Você mora em rua com água encanada?  (  ) Sim    (  ) Não  

Você mora em rua pavimentada?              (  ) Sim    (  ) Não  
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Qual é a sua renda familiar?  

  (  )Até R$ 1.576,00                                               (  )De R$ 1.576,00 a R$ 3.152,00 

  (  ) De R$ 3.152,00 a R$ 7.880,00                     (  ) Acima de R$ 7.880,00   

 

Se você deseja concorrer ao prêmio que será sorteado dia 15/11/2017. Por gentileza, 
preencha os campos abaixo: 

 

Nome _____________________________________________________________ 

Email _____________________________________________________________ 

Telefone   __________________________________________________________ 

 

APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO 3 – SHOPPING COM EVENTO 

Olá, somos alunas do 8º período do curso de Marketing da PUC-PR.  Estamos realizando essa 
pesquisa acadêmica para o nosso Trabalho de Conclusão de Curso. O questionário será sobre 
uma marca e levará em torno de sete minutos para ser respondido. Ao responder essa 
pesquisa você pode concorrer a um voucher no valor de 100 reais, que será sorteado no dia 
15/11/2017. Para concorrer basta preencher os seus dados no final da pesquisa, ok?! 

Não existe resposta certa ou errada, pedimos por gentileza, para não consultar nenhuma 
fonte para responder as questões.    

As respostas aqui coletadas serão utilizadas apenas para cunho acadêmico.      
Obrigada pela sua colaboração. 

 

Vamos apresentar um breve descritivo da marca objeto de nosso estudo, cujo nome é 
Village Curitiba 

 

 

 

A marca Village Curitiba, faz parte de uma grande companhia do ramo de shoppings center, 
presente em São Paulo e Rio de Janeiro. Ela possui uma comunicação muito jovem, está 



67 
 

 

fortemente presente nas redes sociais, onde costuma ter um grande engajamento com o 
público de maneira leve e divertida. Além disso, a marca costuma enviar brindes e vouchers 
para influenciadores digitais (blogueiros, youtubers, snapchaters e instagramers) que se 
assemelham com o seu posicionamento.     

 

Agora, pense no tamanho de um campo de futebol, multiplique esse tamanho por 2. Este é o 
espaço onde a marca Village Curitiba, vai realizar um festival de música, próximo do final 
deste ano para o lançamento de seu novo produto. O espaço  está localizado na região 
metropolitana de Curitiba, permitindo um grande contato com a natureza, nesta área 
grandes eventos musicais são realizados.  O festival contará com dois grandes palcos que 
proporcionarão que diferentes ritmos musicais como façam parte do festival, cantores e 
bandas famosas irão se apresentar.  Além dos shows, o festival contará com 
entretenimentos como uma tirolesa que passa próximo ao palco e uma área para arremesso 
de dardos para concorrer a passes para a área vip do evento.  Na área vip entrará apenas os 
participantes do evento que tiverem o passe, no local VIP alguns dos artistas estarão 
presentes para fazer interação com o público.  Para participar do festival, além de ter 
adquirido o ingresso  obrigatório estar utilizando roupas 

brancas  

 

De uma nota do quanto você achou interessante o evento descrito acima. 

     (  ) 1   (  ) 2  (  )3  (  )4  (  )5  (  )6  (  )7  (  )8  (  )9  (  )10 

Por quê?____________________________________________________________ 

 

Você teria interesse em participar deste evento? Por quê? 

(  ) Certamente não     (  ) Provavelmente não   (  ) Provavelmente sim  (  ) Certamente sim  
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Por quê?____________________________________________________________ 

Qual é a probabilidade de você comprar no shopping Village Curitiba? 

                        (  ) 1   (  ) 2  (  )3  (  )4  (  )5  (  )6  (  )7  (  )8  (  )9  (  )10 

Por quê?____________________________________________________________ 

Você recomendaria o Village Curitiba? Por quê?  

(  ) Certamente não     (  ) Provavelmente não   (  ) Provavelmente sim  (  ) Certamente sim  

Por quê?____________________________________________________________   

 

Após a leitura do texto anterior, por gentileza determine a seguir na tabela abaixo conforme 
a sua opinião, em uma escala de 1 para discordo totalmente e 7 para concordo 
totalmente, o quanto as afirmações combinam com a marca Village Curitiba.  
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Discordo 

totalmente 
1  

 
 

2  

 
 

3  

 
 

4  

 
 

5  

 
 

6  

Concordo 
Totalmente 

7  

A marca Village 
Curitiba causa 
uma forte 
impressão no 
meu sentido 
visual e/ou entre 
sentidos.   

o  o  o  o  o  o  o  

Considero a 
marca Village 
Curitiba 
interessante de 
uma forma 
sensorial.  

o  o  o  o  o  o  o  

A marca Village 
Curitiba não 
apela aos meus 
sentidos.   

o  o  o  o  o  o  o  
A marca Village 
Curitiba provoca 
emoções e 
sentidos.  

o  o  o  o  o  o  o  
Eu não tenho 
fortes emoções 
pela marca 
Village Curitiba.   

o  o  o  o  o  o  o  
A marca Village 
Curitiba mexe 
com minhas 
emoções.   

o  o  o  o  o  o  o  
Eu me envolvo 
em ações e 
comportamentos 
quando uso a 
marca Village 
Curitiba.  

o  o  o  o  o  o  o  

A marca Village 
Curitiba 
desperta em 
mim 
comportamentos 
e experiências 
sociais.  

o  o  o  o  o  o  o  
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A marca Village 
Curitiba não é 
orientada para a 
ação.   

o  o  o  o  o  o  o  
Eu me envolvo 
em 
pensamentos 
quando me 
deparo com 
marca Village 
Curitiba 

o  o  o  o  o  o  o  

A marca Village 
Curitiba não me 
faz pensar em 
nada.  

o  o  o  o  o  o  o  
A marca Village 
Curitiba estimula 
minha 
curiosidade e a 
resolução de 
problemas.   

o  o  o  o  o  o  o  

Qual é o seu sexo?  

(  )  Feminino  (  ) Masculino   (  ) Outro   

 

Qual é a sua idade? __________________________________________________ 

 

Em qual Cidade e bairro você mora?___________________________________ 

 

Assinale o seu nível escolar: 

 

(  ) Ensino fundamental completo/ incompleto            (  ) Ensino médio completo/ incompleto   

(  ) Graduação completa/ incompleta                         (  ) Pós graduação completa/ incompleta   
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Indique a quantidade dos itens abaixo presentes em sua residência: 

 0 1 2 3 4 ou + 
Banheiro      
Empregado doméstico      
Automóvel      
Motocicleta      
Notebook      
Máquina lava louça      
Geladeira      
Micro-ondas      
Máquina de lavar roupa      
Máquina de secar roupa      
Freezer (independente da 
geladeira) 

     

DVD ou Blu-ray      

 

Referente aos serviços públicos: 

Você mora em rua com água encanada?  (  ) Sim    (  ) Não  

Você mora em rua pavimentada?              (  ) Sim    (  ) Não  

 

Qual é a sua renda familiar?  

  (  ) Até R$ 1.576,00                                             (  ) De R$ 1.576,00 a R$ 3.152,00 

  (  ) De R$ 3.152,00 a R$ 7.880,00                     (  ) Acima de R$ 7.880,00   

 

 

Se você deseja concorrer ao prêmio que será sorteado dia 15/11/2017. Por gentileza, 
preencha os campos abaixo: 

 

Nome ______________________________________________________________ 

Email ______________________________________________________________ 

Telefone   __________________________________________________________ 
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APÊNDICE D : QUESTIONÁRIO 4 – SHOPPING SEM EVENTO 

Olá, somos alunas do 8º período do curso de Marketing da PUC-PR.  Estamos realizando essa 
pesquisa acadêmica para o nosso Trabalho de Conclusão de Curso. O questionário será sobre 
uma marca e levará em torno de sete minutos para ser respondido. Ao responder essa 
pesquisa você pode concorrer a um voucher no valor de 100 reais, que será sorteado no dia 
15/11/2017. Para concorrer basta preencher os seus dados no final da pesquisa, ok?! 

Não existe resposta certa ou errada, pedimos por gentileza, para não consultar nenhuma 
fonte para responder as questões.    

As respostas aqui coletadas serão utilizadas apenas para cunho acadêmico.      
Obrigada pela sua colaboração. 

 

Vamos apresentar um breve descritivo da marca objeto de nosso estudo, cujo nome é 
Village Curitiba 

 

 

 

A marca Village Curitiba, faz parte de uma grande companhia do ramo de shoppings center, 
presente em São Paulo e Rio de Janeiro. Ela possui uma comunicação muito jovem, está 
fortemente presente nas redes sociais, onde costuma ter um grande engajamento com o 
público de maneira leve e divertida. Além disso, a marca costuma enviar brindes e vouchers 
para influenciadores digitais (blogueiros, youtubers, snapchaters e instagramers) que se 
assemelham com o seu posicionamento.     

 

 

 

Qual é a probabilidade de você comprar no shopping Village Curitiba? 

                        (  ) 1   (  ) 2  (  )3  (  )4  (  )5  (  )6  (  )7  (  )8  (  )9  (  )10 

Por quê?____________________________________________________________ 

Você recomendaria o Village Curitiba? Por quê?  

(  ) Certamente não     (  ) Provavelmente não   (  ) Provavelmente sim  (  ) Certamente sim  
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Por quê?___________________________________________________________   

 

Após a leitura do texto anterior, por gentileza determine a seguir na tabela abaixo conforme 
a sua opinião, em uma escala de 1 para discordo totalmente e 7 para concordo 
totalmente, o quanto as afirmações combinam com a marca Village Curitiba.  
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Discordo 

totalmente 
1  

 
 

2  

 
 

3  

 
 

4  

 
 

5  

 
 

6  

Concordo 
Totalmente 

7  

A marca Village 
Curitiba causa 
uma forte 
impressão no 
meu sentido 
visual e/ou entre 
sentidos.   

o  o  o  o  o  o  o  

Considero a 
marca Village 
Curitiba 
interessante de 
uma forma 
sensorial.  

o  o  o  o  o  o  o  

A marca Village 
Curitiba não 
apela aos meus 
sentidos.   

o  o  o  o  o  o  o  
A marca Village 
Curitiba provoca 
emoções e 
sentidos.  

o  o  o  o  o  o  o  
Eu não tenho 
fortes emoções 
pela marca 
Village Curitiba.   

o  o  o  o  o  o  o  
A marca Village 
Curitiba mexe 
com minhas 
emoções.   

o  o  o  o  o  o  o  
Eu me envolvo 
em ações e 
comportamentos 
quando uso a 
marca Village 
Curitiba.  

o  o  o  o  o  o  o  

A marca Village 
Curitiba 
desperta em 
mim 
comportamentos 
e experiências 
sociais.  

o  o  o  o  o  o  o  
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A marca Village 
Curitiba não é 
orientada para a 
ação.   

o  o  o  o  o  o  o  
Eu me envolvo 
em 
pensamentos 
quando me 
deparo com 
marca Village 
Curitiba 

o  o  o  o  o  o  o  

A marca Village 
Curitiba não me 
faz pensar em 
nada.  

o  o  o  o  o  o  o  
A marca Village 
Curitiba estimula 
minha 
curiosidade e a 
resolução de 
problemas.   

o  o  o  o  o  o  o  

Qual é o seu sexo?  

(  )  Feminino  (  ) Masculino   (  ) Outro   

 

Qual é a sua idade? __________________________________________________ 

 

Em qual Cidade e bairro você mora?___________________________________ 

Assinale o seu nível escolar: 

 

(  ) Ensino fundamental completo/ incompleto            (  ) Ensino médio completo/ incompleto   

(  ) Graduação completa/ incompleta                         (  ) Pós graduação completa/ incompleta   
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Indique a quantidade dos itens abaixo presentes em sua residência: 

 0 1 2 3 4 ou + 
Banheiro      
Empregado doméstico      
Automóvel      
Motocicleta      
Notebook      
Máquina lava louça      
Geladeira      
Micro-ondas      
Máquina de lavar roupa      
Máquina de secar roupa      
Freezer (independente da 
geladeira) 

     

DVD ou Blu-ray      

 

Referente aos serviços públicos: 

Você mora em rua com água encanada?  (  ) Sim    (  ) Não  

Você mora em rua pavimentada?              (  ) Sim    (  ) Não  

 

Qual é a sua renda familiar?  

  (  ) Até R$ 1.576,00                                             (  ) De R$ 1.576,00 a R$ 3.152,00 

  (  ) De R$ 3.152,00 a R$ 7.880,00                     (  ) Acima de R$ 7.880,00   

 

 

Se você deseja concorrer ao prêmio que será sorteado dia 15/11/2017. Por gentileza, 
preencha os campos abaixo: 

 

Nome _____________________________________________________________ 

Email ______________________________________________________________ 

Telefone   __________________________________________________________ 
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ANEXO A - MAPA DO EVENTO 

 

ANEXO B - FOTO DO EVENTO 
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ANEXO C - LOGO DA MARCA DO SHOPPING 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D - EMBALAGEM DA CERVEJA 

 

 

 

 

 

 


