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RESUMO
O tema valor de marca é um dos assuntos mais estudados hoje na

administração mercadológica. Sua importância estratégica e seus
benefícios para o desempenho das empresas têm feito com que grandes
estudiosos e pensadores relacionados à área venham desenvolvendo
teorias e aplicações de resultado. Existem atualmente duas abordagens
que norteiam os estudos nessa área: a determinação do valor patri-
monial da marca (sob uma ótica financeira) e a busca pelo melhor
aproveitamento dos recursos do composto de marketing, consistindo
no valor de marca percebido. É a segunda abordagem que fundamenta
este artigo, o qual busca identificar o valor percebido da marca Nike
(multinacional da indústria do esporte) junto às classes socioeconômicas
A e B da cidade de Porto Alegre. Como modelo-base para tal avaliação,
foi utilizado o desenvolvido por David A. Aaker. Para tanto, foi realizada
uma pesquisa quantitativa, buscando identificar quatro dimensões da
marca estudada. Os resultados dessa pesquisa foram analisados segundo
métodos estatísticos, bem como técnicas como Qui Quadrado e Cluster
Analisys. No resultado final, constata-se claramente que a Nike possui
um valor de marca bastante elevado junto ao público estudado, com
uma imagem homogênea e positiva.
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ABSTRACT
Brand equity is one of the most studied concepts in Business

Management. Its strategic importance and benefits in order to enhance
company performance has made great experts and thinkers develop
theories and applications in this field of study. There are currently two
approaches that lead studies in the area: how brand equity provides
value (on a financial perspective) and the search for optimizing the
marketing mix resources consisting in the perceived value of a brand.
The latter approach will fundament this article, which attempts to
identify the perceived value of Nike (a multinational of sport apparel)
among higher classes in Porto Alegre, Brazil. David Aaker's evaluation
model has been used in a quantitative survey in order to identify the
four dimensions of the Brand. Results have been analyzed using
statistical methods as well as techniques such as Qui-square and Cluster
Analysis. On the final results it is clearly acknowledged that Nike enjoys
very high brand equity among the people surveyed, showing,a
homogeneous and positive image of the Brand.
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Introdução

O brand equity é ura dos assuntos mais presentes
na administração contemporânea. Sua impor-
tância é cada vez mais incontestável e cresce

aliada aos conceitos de marca e de gestão (branding).
Em mercados globalizados, comoditizados, em que os
consumidores apresentam-se cada vez mais informados,
exigentes e com acesso a muitas opções, possuir uma
marca de força no mercado torna-se preponderante para
que a empresa possa ter êxito em suas operações.

Se o assunto apresenta toda essa importância, torna-
se necessário que seja dada muita atenção ao seu estudo.
Uma marca, para ser bem gerida, deve ser constan-
temente avaliada, com o intuito de propiciar à empresa
detentora de seus direitos todo o valor possível. Além
disso, as marcas apresentam também um valor patri-
monial cada vez mais importante no dia-a-dia das or-
ganizações. Inúmeros estudos apontam para a supremacia
do valor nominal de mercado de uma marca sobre seus
ativos tangíveis.

'Administrador de Empresas pela ESPM/RS; Diretor de Desen-
volvimento da INEX marketing,
e-mail: diego@inexmarketing.com.br
** Professora ESPM/RS; Mestre em Marketing pela UFGRS; sócia-
diretora da Rohde & Carvalho - Diagnóstico e Pesquisa,
e-mail: liliane@plugin.com.br
1 O presente artigo deriva de parte da monografia "Valor Percebido
da Marca NIKE junto às Classes Socioeconômicas A e B de Porto
Alegre", desenvolvida como conclusão de curso de administração
da ESPM/RS. O mesmo é ganhador da edição de 2004 do Prêmio
Nacional Francisco Gracioso de Administração.

Neste contexto, existem hoje basicamente duas
abordagens para o tema valor de marca, sendo uma de-
las voltada ao valor percebido (utilizada para melhor
gerenciar sua proposta no mercado e adequar os progra-
mas de marketing) e outra voltada ao valor financeiro de
sua existência (esta bastante utilizada para aquisições,
fusões ou acordos de marcas ou empresas). É com base
na primeira abordagem que este artigo é desenvolvido,
tendo como objetivo demonstrar o resultado identificado
como o valor percebido da marca Nike junto aos con-
sumidores pertencentes às classes socioeconômicas A e
B de Porto Alegre, segundo o modelo de David Aaker.

Marca: Conceitos e Importância

"Marca" está se tornando uma das palavras de uso
mais corrente na imprensa atualmente. De jornais e no-
ticiários a publicações de assuntos empresariais, o tema
é essência de artigos, livros, etc. Hoje, marca já não é
mais uma palavra apenas associada a produtos ou mer-
cadorias empacotadas, mas também a um processo de
reflexão e a uma estratégia empresarial fundamental
(KNAPP, 2002).

Existem diversas definições para a palavra "marca",
algumas complementares, outras que se substituem. Se-
gundo o American Marketing Association, marca é um
nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combina-
ção dos mesmos, que pretende identificar bens e serviços
de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los
daqueles dos concorrentes (apud PINHO, 1996, p. 14).
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Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal
como logotipo, marca registrada ou desenho de
embalagem) destinado a identificar os bens ou
serviços de um vendedor ou de um grupo de ven-
dedores e a diferenciar esses bens e serviços
daqueles dos concorrentes. Assim, uma marca
sinaliza ao consumidor a origem do produto e protege
tanto o consumidor quanto o fabricante dos con-
correntes que oferecem produtos que pareçam
idênticos. (AAKER, 1998, p. 7).

Já Knapp (2002, p. 11) afirma que marca genuína é a
soma internalizada de todas as impressões recebidas por
clientes e consumidores, que resulta em uma posição
distintiva na sua visão mental, baseada na percepção de
benefícios emocionais e funcionais. A marca é, de fato,
o ponto de referência de todas as impressões positivas e
negativas formadas pelo comprador ao longo do tempo,
quando encontra os produtos da marca, sua rede de dis-
tribuição, seu pessoal, sua comunicação, diz Kapferer
(2003, p. 20).

Pode-se verificar que é unanimidade entre os autores
que a marca, mais do que um simples nome, envolve uma
série de outros elementos (símbolos, logotipos, sinal, desenho)
e significados (valores, emoções, benefícios, características,
etc.). Além disso, uma marca, para ser efetivamente forte
em seu mercado, deve ser distintiva, sendo essa diferen-
ciação sempre estabelecida pelo consumidor.

Todos os dias, se assiste ao que pode ser chamado
de "guerra de marcas". Um embate que se desenvolve
a nossa volta, em todas as nossas ações, consumos e
experiências. No despertador, no sabonete, no leite, no
carro, no celular, nas roupas, nas ruas, em tudo aquilo
que se vivência desde o despertar até o momento em
que novamente se vai dormir. Acontece que, quanto mais
o tempo passa, mais as empresas se dão conta da im-
portância de cuidar de suas marcas, investindo quan-
tidades elevadas de recursos para que possam chamar a
atenção, surpreender seus públicos-alvos e conquistar
suas preferências (PINHO, 1996).

Quim Larrea, teórico de design, propõe em Petit
(2003) um exercício no qual, por um momento, um fenô-
meno qualquer fizesse sumir da sociedade todas as mar-
cas que conhecemos. Haveria nesse caso mercados alta-
mente homogeneizados, com uma conseqüente dificul-
dade para o consumidor, que encontraria sérios problemas
para identificar seus produtos favoritos. Além disso, no
caso de marcas que apresentam um vínculo emocional
com consumidores, a experiência da aquisição e de seus
benefícios (sejam eles funcionais, emocionais ou de auto-
expressão) seria inexistente.

Hoje, em função do acelerado avanço tecnológico dos
processos industriais de desenvolvimento de produtos,
os fabricantes concorrentes de um mesmo mercado
oferecem a seus públicos produtos com especificações

técnicas muito semelhantes. Os canais de distribuição
são, por vezes, os mesmos, e os investimentos em comu-
nicação são bastante próximos (PINHO, 1996). Eviden-
temente, isso se estende ao setor de serviços, o qual tam-
bém busca diferenciar-se por meio de suas marcas. É
claro que, em função de seu caráter mais pessoal, os
serviços apresentam ainda mais possibilidades em sua
busca pela diferenciação.

Tudo isso contribui significativamente para uma maior
valorização desse tema, que, independente do setor, vem
apresentando um crescimento visível em sua utilização
na gestão das empresas. Em mais de 160 países, as mar-
cas e outras propriedades intelectuais são reconhecidas
como passíveis de registro e proteção legal, garantindo a
seus proprietários todos os direitos daí decorrentes
(PINHO, 1996).

Não se descarta com esses conceitos a necessidade
de oferta de produtos de qualidade no mercado, que
atendam às expectativas dos públicos-alvos aos quais
a marca se propõe. Trata-se de um elemento essencial
para a construção de uma marca forte que pretenda
elastecer seu sucesso; no entanto, cada vez mais fato-
res intangíveis é que vão determinar o sucesso das em-
presas em seus mercados.

Os mercados são cada vez mais dinâmicos. Suas mu-
danças e transformações ocorrem rapidamente. Assim
como os mercados, os consumidores também vivem em
um mundo de grandes transformações. Informação, po-
der crítico, maior consciência de questões ambientais e
sociais, exigência de qualidade e de atendimento a suas
expectativas são características já presentes em uma boa
parcela da população compradora.

Em um tempo razoavelmente previsível de 20 ou 30
anos, a força da marca irá aumentar ainda mais (SAM-
PAIO apud MARTINS, 2000). O excesso de ofertas -
em todos os sentidos - em cada segmento de mercado
irá levar a uma verdadeira "economia das marcas", sendo
estas tão importantes para facilitar a vida de consumidores
como para alavancar o negócio de seus proprietários.

O Branding e o Brand Equity
Se traduzirmos a palavra marca para o inglês, teremos

o termo brand. Dele, podemos facilmente identificar o
termo branding, designado para estabelecer a gestão
da marca. O termo se origina da prática de marcação do
gado nas fazendas e pradarias, nos tempos do velho oeste,
quando os fazendeiros marcavam com suas iniciais os
animais que haviam nascido em suas propriedades
(SAMPAIO, 2002).

Com o aumento da importância do conceito de marca
e gestão de marcas, essa expressão passou a ser utilizada
para designar as tarefas voltadas para os processos de
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desenvolvimento, criação, lançamento, fortalecimento,
reciclagem e expansão de marcas. Para Sampaio (2002,
p. 27) branding pode ser definido como o "conjunto de
tarefas de marketing - incluindo suas ferramentas de co-
municação - destinadas a otimizar a gestão das marcas".
Na definição de José Roberto Martins (2000, p. 321),
branding seria entendido como o termo inglês para des-
crever todas as ações relacionadas aos projetos de
criação ou gestão de marcas. Quando se fala em "um
projeto de branding" no Brasil, entende-se que a marca
será apreciada como um todo, incluindo nome, desenho,
comunicação, posicionamento, brand equity, etc.

Gerir marcas (ou seja, praticar o branding) será cada
vez mais difícil. Com o aumento da adoção de práticas
ligadas ao conceito de brand, o desafio será constante,
devido ao grande aumento da força das marcas em geral
(tanto quantitativa como qualitativamente). Se trou-
xermos isso para a realidade brasileira, em que o preço
ainda é preponderante em muitas situações de compra,
tem-se mais um aspecto a dificultar tal tarefa.

O principal objetivo de toda a gestão é o aumento do
valor patrimonial da marca, ou brand equity (SAM-
PAIO, 2002). A expressão brand equity, dessa forma,
traz a questão de como a força de uma marca pode ser
convertida para o produto ou serviço em si e para a
empresa que a possui.

Para Aaker (1998, p. 16), brand equity:

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

Martins (2000) traz um quadro comparativo com diversos
autores, datas e conceitos acerca do assunto (Quadro l).

Quadro 1 - Definições de brand equity
Fonte: Martins (2000, p. 196)

Pode-se notar que esses conceitos começaram a to-
mar forma no final da década de 1980, quando ocorreram
freqüentes e repetidas compras e fusões de grandes gru-
pos multinacionais, envolvendo marcas bastante conhe-
cidas e um alto volume de investimentos. Isso aumen-
tou a preocupação das empresas em fixar o valor pa-
trimonial das marcas, consideradas como um dos prin-
cipais ativos, que ultrapassavam a materialidade dos
produtos em negociação e das instalações físicas das
empresas (PINHO, 1996).

Mesmo que de forma "inconsciente", tudo o que o
brand equity faz e representa já está incorporado à ro-
tina das empresas, de alguma forma, há muitos anos.
Pequenas, grandes ou médias, nacionais ou internacionais,
de capital aberto ou fechado, todas detêm o mínimo de
orientação para o mercado, fazem em maior ou menor
escala pesquisas de satisfação e segmentação de con-
sumidores, reconhecimento e medição dos níveis de elas-
ticidade de preços, lembrança e memorização de mar-
ca e publicidade, e outros tantos procedimentos merca-
dológicos. Todas essas atividades têm como objetivo
agregar valor à empresa, convertendo-se em lucro.
(MARTINS, 2000).

Desse modo, o brand equity busca justamente sis-
tematizar e evoluir os procedimentos de avaliação e
medição, a fim de verificar a precisão e o grau de inter-
ferência dessas práticas no desempenho das empresas,
ou seja, o quanto estão influenciando o lucro destas.

Como já foi mencionado, existem hoje duas aborda-
gens para o conceito de brand equity. Uma delas, voltada
à verificação do valor financeiro da marca, refere-se ao
incremento patrimonial que irá formar, junto com o pa-
trimônio líquido, o valor total da empresa e de suas marcas
(PINTO & TROIANO, 1993, apud PINHO, 1996). As
metodologias para determinação desse valor são diver-
sas, sendo a mais amplamente respeitada e utilizada a
desenvolvida pela Interbrand Group, consultoria inglesa
especializada na administração das marcas. Na segunda
faceta do conceito de brand equity, temos a ênfase na
relação das marcas com seus consumidores, detendo as-
sim o foco em sua administração. Nessa dimensão, busca-
se justamente agregar valor às marcas, valor este obtido
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pela força e natureza dos sentimentos e significados que
o consumidor estabelece na sua relação com as mesmas.
Torna-se também evidente que ambas as dimensões não
são isoladas e dissociáveis, pois o valor agregado de uma
marca determina justamente o seu valor patrimonial.

Aaker (1998) afirma que o brand equity cria valor
não só para o consumidor, como também para a empresa.
Para os clientes, auxilia no processo de interpretação,
processamento e acúmulo de informações sobre a marca.
Além disso, afeta também a confiança do consumidor
(por experiência anterior ou familiaridade) e a potencial
possibilidade de aumento de satisfação no uso dos produ-
tos e/ou serviços da marca.

No que diz respeito aos benefícios para as empresas,
o brand equity, além de aumentar o valor da marca no
caso de uma possível venda, afeta as diferentes possibili-
dades de desempenho em vendas. Existem ao menos
seis possibilidades: atração de novos clientes ou recon-
quista de antigos; apresentação de reais razões de compra
e interferência na satisfação pelo uso; prática de preços
que propiciem maior margem de contribuição; extensão
da marca para outros produtos; incremento do canal de
distribuição (tanto pela penetração quanto pela execução
de atividades de marketing) e conquista de vantagem
competitiva no mercado de atuação.

Para Aaker (1991, apud PINHO, 1996), o brand
equity pode ser agrupado em cinco dimensões (ou cate-
gorias): conhecimento do nome da marca, lealdade, qua-
lidade percebida, associações e outros ativos do proprie-
tário da marca.

O conhecimento do nome de marca sugere que uma
marca conhecida tem maior possibilidade de ser esco-
lhida, uma vez que o consumidor dá preferência a um
produto que lhe é familiar. Na competição, uma marca
conhecida sempre levará vantagem sobre uma desco-
nhecida. Ganhar a fidelidade do consumidor com relação
a uma determinada marca, produto ou categoria é um
dos maiores objetivos de qualquer empresa. Uma vez
presente, a força da marca cresce, ao passo que a atrati-
vidade para os concorrentes investirem diminui. Natural-
mente, a percepção de qualidade da marca interfere di-
retamente na escolha e preferência dos consumidores.
Além da possibilidade de práticas de preços maiores, esse
valor ainda permite uma extensão da marca para outros
produtos. O valor de uma marca está também atrelado a
um conjunto de associações estabelecidas por seus con-
sumidores, o que pode interferir em sua simpatia/pre-
ferência pela mesma. Restam ainda o que chamamos de
outros ativos da empresa, como patentes, marcas regis-
tradas e relações com canais de distribuições, que consti-
tuem outros patrimônios que a empresa pode possuir a
fim de agregar valor e/ou proteger sua marca.

Na Figura l, encontram-se ilustradas tais dimensões,

seus benefícios e o modo como geram valor para a
empresa e consumidores.

Figura 1 - Esquema brand equity
Fonte: Aaker (1998, p. 284)

A Nike
A Nike Inc. foi fundada oficialmente em 1962 por

Bill Bowerman e Phil Knight, que haviam se conhecido
há cinco anos na Universidade do Oregon. Desde seu
aparecimento, apresentou um crescimento explosivo,
tornando-se hoje uma das marcas mais globais, valiosas,
prestigiadas e conhecidas no mundo. A Nike conquistou,
pouco mais de quarenta anos depois, a posição de uma
das marcas mais valiosas do mundo, mensurada em mi-
lhões de dólares. Seu faturamento e sua expansão geo-
gráfica se deram em um ritmo crescente desde sua fun-
dação, com exceção de algumas crises isoladas, diante
das quais a empresa reagiu com sucesso. Esse histórico
acaba sendo também a justificativa para a escolha dessa
marca neste estudo.

No Brasil, a Nike iniciou sua operação de maneira
direta (não exclusivamente através de distribuidores) em
1999, vendo no país um grande potencial de crescimento
comparado aos "estrangulados" mercados norte-
americanos e asiáticos. Hoje a empresa possui estrutura
em São Paulo/SP (sede), Rio de Janeiro/RJ (responsáveis
pela administração da marca junto à Confederação
Brasileira de Futebol - CBF e Flamengo) e Novo
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Hamburgo/RS (responsável pelo controle de produção
dos calçados da marca na América Latina).

Já tendo sido avaliada em outras oportunidades sob a
ótica financeira de brand equity, o desafio do presente
estudo é justamente verificar qual o valor percebido da
marca Nike junto ao público estudado. Dessa forma,
apresentam-se como objetivos:

Objetivo Geral

- Identificar o valor percebido da marca Nike junto
aos consumidores pertencentes às classes socio-
econômicas A e B de Porto Alegre (segundo modelo de
David Aaker).

Objetivos Específicos

- Identificar o nível de conhecimento do público
estudado sobre a marca Nike;

- Identificar a percepção de qualidade do público com
relação à marca Nike;

- Identificar associações que o público estudado faz
em relação à marca Nike;

- Identificar o nível de lealdade do público estudado
com relação à marca Nike;

- Identificar diferentes perfis de percepção em relação
à marca Nike.

Metodologia da Pesquisa

Para a obtenção dos resultados pretendidos, foi apli-
cada uma pesquisa quantitativa descritiva. Segundo Gil
(1991, p.56), "as pesquisas desse tipo caracterizam-se
pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento
se deseja conhecer". Trata-se da busca de dados junto a
um grupo significativo de pessoas que tenham relação
com o problema estudado, para que possa ser realizada,
posteriormente, uma análise quantitativa dos dados levan-
tados. Segundo Evard (et al, 1997), a pesquisa descritiva
visa a observar e descrever um fenômeno, apoiando-se
em métodos estatísticos qualificados como "estatística
descritiva" (tais como médias, freqüências, desvios-
padrão, etc.).

Para a realização de tal pesquisa, seleciona-se, me-
diante procedimentos estatísticos, uma amostra signi-
ficativa de todo o universo que é tomado como objeto de
investigação. A amostra da pesquisa foi não-probabilística,
a qual, segundo Malhotra (2001), confia no julgamento
pessoal do pesquisador, e não na chance de selecionar
os elementos amostrais.

A forma da seleção das pessoas abordadas pelo levan-
tamento se deu por conveniência, em locais de alto fluxo
de pessoas. Segundo Malhotra (2001), tal seleção procura

obter uma amostra de elementos convenientes, sendo a
seleção das unidades deixada em grande parte a cargo
do entrevistador. Essa técnica tem como vantagens menos
dispêndio de capital, menor consumo de tempo e maior
conveniência para coleta de dados (MALHOTRA, 2001).

Para a seleção do público pretendido para o estudo
(classes socioeconômicas A e B da cidade de Porto Ale-
gre), foi utilizado o "Critério Brasil", criado com o intuito
de estimar o poder de compra das pessoas e famílias
urbanas, abandonando a pretensão de classificar a popu-
lação em termos de "classes sociais". Com relação à
amostra, além de utilizar-se uma técnica de conveniência
para sua seleção, foi também adotada uma proporcio-
nalidade no que diz respeito ao sexo dos entrevistados.
Esta última variável (sexo) teve como referência pes-
quisas realizadas pelo IBGE. Segundo Malhotra (2001),
nessa técnica, o pesquisador relaciona características
relevantes de controle e determina a distribuição dessas
características na população-alvo.

Foram realizados 178 casos, sendo estes distribuídos
de acordo com as variáveis apresentadas a seguir (Qua-
dro 2). Esse número de casos, conforme Churchill (1999),
garante uma margem de erro de 6,5 pontos percentuais
para mais ou para menos para os resultados globais,
considerando um intervalo de confiança de 95,5%. Ainda
conforme esse autor, em estudos comportamentais cos-
tuma-se utilizar margens de erro inferiores a 10%.

Quadro 2: Cotas Pesquisa Quantitativa Nike

Para a coleta de dados do levantamento, foi aplicado
um questionário pré-testado entre os dias 09 e 15 de se-
tembro de 2004, com pessoas pertencentes ao perfil
desejado (dez casos). Segundo Mattar (2000), depois de
construído e revisado, o instrumento pode ser considerado
pronto para o pré-teste, que consiste em saber como ele
funciona em uma situação real de coleta de dados.

Realizado o pré-teste e desenvolvidas as devidas alte-
rações para o melhor aproveitamento e interpretação de
determinadas variáveis, foram aplicados os questionários
em sua totalidade. Os dados foram coletados entre os
dias 16 e 30 de setembro de 2004, em praças, locais de
alto fluxo de pessoas e próximos a regiões de prática de
esportes (academias, quadras esportivas). Posterior-
mente, os dados foram analisados, criticados e digitados
em um software estatístico para a realização da análise.
Nesta, foram utilizados diversos procedimentos, como
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codificação das respostas, tabulação dos dados e cálculos
estatísticos. Na interpretação e análise desses dados, fo-
ram estabelecidas ligações entre os resultados obtidos
com outros já conhecidos ou informações já coletadas
em outros materiais.

Como ferramentas, foram utilizados softwares (SPSS
e Sphinx) e análises estatísticas multivariadas (como
Cluster e Qui-quadrado), para que os objetivos do estudo
pudessem ser alcançados. No que se refere à análise de
agrupamento (Cluster Analysis), Malhotra (2001) aponta
a ampla aplicação dessa técnica na área de marketing,
tendo como objetivo observar a segmentação de mercado,
a compreensão do comportamento do comprador, a iden-
tificação das oportunidades de um novo produto, a seleção
de mercados de testes e a redução de dados. Essa técnica
estatística multivariada, segundo Agresti & Finlay (1997),
visa a reunir os indivíduos da amostra, encontrando grupos
similares. Além disso, classifica as observações em um
número pequeno de grupos mutuamente exclusivos, ba-
seando-se nas semelhanças entre as observações, de
forma que sejam homogêneos internamente e diferentes
entre si (FINOTTI, 2004).

Neste estudo, foi adotado o procedimento de agrupa-
mento denominado K-means clustering (ou não hierár-
quico), o qual é sugerido quando a amostra é numerosa
ou quando já existe uma idéia inicial do número de grupos
existentes (MALHOTRA, 2001).

As vantagens dessa metodologia consistem no conhe-
cimento direto da realidade, na economia e rapidez e na
possibilidade de fazer análises estatísticas. Quanto às
limitações, esse tipo de pesquisa não dá ênfase aos as-
pectos perceptivos, apresenta pouca profundidade no
estudo da estrutura e dos processos sociais e não oportu-
niza a visualização de tendências futuras e movimentos
do público, ou seja, trata-se de uma fotografia momen-
tânea (MALHOTRA, 2001).

Caracterização da Amostra
Como perfil médio da amostra estudada, podem ser

apontadas as seguintes características: homens e mulhe-
res com cerca de 27 anos de idade, solteiros, sem filhos,
com ensino médio completo ou superior incompleto, que
têm como ocupação estudos, cargos administrativos, pro-
fissões liberais, autônomas ou relacionadas à área de ven-
das, com renda familiar até R$ 5,5 mil e pertencentes às
classes socioeconômicas A e B.

Brand Equity Nike
Realizado o estudo das quatro dimensões do brand

equity da marca Nike, pôde-se constatar o resultado a
respeito de diversos itens relacionados ao tema. De forma
geral, verificou-se que a marca possui um elevado valor
de marca junto ao público estudado. Diversas informa-

ções apontam para uma liderança de mercado e supre-
macia em relação a qualquer marca atuante em seu
mesmo segmento. Evidentemente, a intensidade do valor
de cada dimensão pode ser verificada como diferente.

Para ilustrar o resultado final de todo o processo de
avaliação do valor da marca Nike em Porto Alegre junto
às classes socioeconômicas A e B, foi elaborado um es-
quema contendo as quatro dimensões avaliadas e seus
respectivos resultados (Figura 2).

Figura 2 - Resultado brand equity Nike
Fonte: Autor

Como se pode verificar, a Nike é uma grande potência
dentro de seu segmento. Na primeira dimensão (conhe-
cimento), a marca apresenta-se no topo da pirâmide,
sendo a mais lembrada tanto espontaneamente quanto
de forma estimulada, configurando-se em uma marca
altamente familiar. Dessa forma, ela apresenta a po-
tencialidade de já possuir uma âncora para outras asso-
ciações, além de sempre ser considerada no processo
de compra de artigos esportivos.

Avaliando a dimensão da lealdade à marca, verifica-
se que a Nike possui um certo valor junto a público
estudado. Considerando que se trata de uma categoria
de produtos em que os custos de mudança são nulos
para os consumidores e as quantidades de opções diver-
sas, a participação da Nike em 25,8% das observações
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realizadas mostra-se significativa. De todas as marcas
avaliadas, a Nike possui maior compra nos últimos 12
meses. Além disso, os índices de 99,7% de satisfação
com os produtos e 70,2% de penetração no mercado
estudado corroboram o valor dessa dimensão.

Na terceira dimensão, qualidade percebida, nota-se
que a marca apresenta um valor bastante elevado, tendo
os consumidores a percepção de que se tratam de
produtos de excelente qualidade, duráveis e com ótimo
design (beleza). Como outras formas de verificar o valor
da qualidade percebida junto ao público estudado, podem-
se apontar a percepção de preço e a pré-disposição de
67,4% dos consumidores a pagar mais de 10% por um
produto Nike.

Por fim, na quarta e última dimensão avaliada, asso-
ciações da marca, verifica-se que a mesma ainda apre-
senta um posicionamento junto ao público estudado mui-
to voltado a seu produto e mercado, respectivamente cal-
çados e esporte. Qualidade e beleza são também ele-
mentos bastante associados, confirmando, além de
associações positivas que geram valor para a marca (de
diversas formas, seja se diferenciando, demonstrando
razões para compra, etc.), o valor da dimensão anterior-
mente analisada: qualidade percebida.

Outras associações, como "animais", "carros" e "sen-
sações", remetem a questões voltadas a força, qualidade,
prestígio, preço elevado e beleza. A identificação de atle-
tas como celebridades confirma a estratégia de patrocínio
e investimentos nos esportes adotada pela empresa,
reforçando a identidade almejada pela Nike. No que diz
respeito à concorrência, há uma associação direta da
marca com gigantes da indústria esportiva do mundo.
Para a Nike, tal associação acaba não tendo grande valia,
uma vez que sua proposta busca constantemente a ino-
vação, sendo referência nesse sentido e ocupando,
portanto, uma posição de vanguarda. De uma forma geral,
pode-se deduzir que tais associações refletem o que a
marca representa hoje, não estando totalmente de acordo
com o que a mesma almeja. Em seu material institucional,
a Nike aponta os seguintes elementos: desempenho, au-
tenticidade, compromisso e inovação.

Como já mencionado, um dos objetivos do estudo
realizado era estabelecer diferentes perfis de percepção
a respeito da marca dentro da amostra pesquisada. Em
uma das variáveis levantadas, foi utilizada a escala de
diferencial semântico. Conforme Churchill (1999), a
escala de diferencial semântico foi desenvolvida na
Universidade do Ilinois inicialmente para investigar o
significado das palavras, sendo ao longo do tempo
adaptada para mensurar atitudes no estudo do com-
portamento de consumidores. Churchill (1999) vai mais
além ao afirmar que os profissionais de marketing têm
usado frases inteiras para determinar situações anta-

gônicas no uso dessa escala. Neste estudo, buscou-se
utilizar palavras capazes de determinar traços do perfil
de um usuário típico da marca. Estes foram estabelecidos
por meio de estudos em materiais da marca e conversas
com executivos. Desse modo, foram utilizados como
variáveis os elementos antagônicos descritos na Quadro 3.

Quadro 3 - Traços do Perfil do Usuário

Embora bastante homogêneos sob diversas variáveis,
esses elementos permitiram a criação de dois grupos
dentro do público estudado, sendo um deles composto
por 28 observações, e outro, por 145. As variáveis uti-
lizadas para determinar os diferentes clusters foram:
moderno, jovem, bem-sucedido, rico, atleta, bem infor-
mado, pró-ativo, arrojado, com estilo, alta performance.
O grupo l é composto pelas observações que definem o
perfil dos usuários da Nike como mais distantes dessas
características, posteriormente denominado "aparên-
cia". Já o grupo 2, mais próximo de tais elementos, foi
intitulado "desempenho".

Nos Quadros 4 e 5, tem-se o perfil de cada um desses
grupos, tanto em relação à caracterização da amostra
quanto às dimensões do valor da marca
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Quadro 4 - Resultados Grupo 1 - Aparência
Fonte: Autor

Quadro 5 - Resultados Grupo 2 - Desempenho
Fonte: Autor

Pode-se verificar, de acordo com os Quadros 4 e 5,
que os grupos são bastante semelhantes, tanto demogra-
ficamente quanto com relação a sua percepção da Nike.
Entretanto, é possível destacar algumas diferenças:

o grupo "desempenho" possui renda familiar e
nível de instrução inferiores ao grupo "aparência";

para o grupo "desempenho", a Nike é lembrada
como top of mind em mais casos, embora seja lembrada
espontaneamente em menos casos;

o grupo "aparência" possui menor fidelidade à
marca Nike quando da compra de artigos esportivos, embora
ambos os grupos comprem com a mesma freqüência;

o grupo "aparência" preocupa-se mais com o
preço para a compra de artigos desse segmento que o
grupo "desempenho". Em contrapartida, sua percepção
de preço em relação à marca o classifica como interme-
diário, diferentemente do grupo "desempenho", que con-
sidera o preço luxo ou superluxo;

com relação a quanto a mais pagariam por um
produto por ele ser Nike, o grupo "desempenho" também
apresenta um percentual de disposição ao pagamento
superior ao grupo "aparência";

por fim, quanto à associação da Nike com um
animal, o grupo "aparência" aponta o gato como asso-
ciação animal à marca, devido à beleza dos felinos; já no
grupo "desempenho", observa-se a associação ao cavalo,
tendo como motivo sua força.

Se avaliados com o intuito de verificar qual grupo apre-
senta mais valor de marca para a Nike, teremos o grupo
"desempenho" como opção. Embora o grupo "aparên-
cia" apresente uma ou outra variável de determinada
dimensão avaliada ligeiramente com mais valor, o grupo
"desempenho" mostra maior consistência e representa-
tividade em todas as dimensões. Além disso, o grupo "de-
sempenho" apresenta uma representatividade da amostra
bastante superior (81,7% ante 15,7%), o que denota o valor
da marca Nike como um todo no mercado estudado.

Considerações Finais
Os benefícios do correto gerenciamento do valor da

marca de uma empresa tornam-se cada vez mais incon-
testáveis entre diferentes autores do campo da adminis-
tração. A abordagem voltada a seu gerenciamento (utili-
zada neste estudo) ainda apresenta poucas metodologias
concretas para sua avaliação, dificultando ainda mais essa
tarefa tão importante no mundo dos negócios. Nesta
grande explosão de estímulos em que se inserem pra-
ticamente todos os mercados, a percepção do consumi-
dor acaba tendo fundamental importância para as marcas,
uma vez que esta irá determinar as relações, opiniões,
atitudes e, em última análise, o valor da marca estudada.
É exatamente sob esse prisma que o presente artigo este-
ve centrado. Seu objetivo foi identificar o valor percebido
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da marca Nike em Porto Alegre para as classes socio-
econômicas A e B, tendo como modelo-base o desen-
volvido por David Aaker.

Após a aplicação da metodologia sugerida, pôde-se
constatar que a mesma apresentou êxito, possibilitando
a identificação do valor da marca. As quatro dimensões
avaliadas foram levantadas quantitativamente de forma
satisfatória, propiciando uma análise rica para o correto
gerenciamento da marca junto ao público estudado. Além
disso, a teoria desenvolvida por Aaker permite uma
avaliação e abordagem bastante completas a respeito
dos fatores que compõe o sucesso de uma marca no
mercado, permitindo identificar diversos itens a serem
reforçados ou alterados.

Como resultado, pôde-se verificar a supremacia da
marca Nike dentro da amostra. Todas as dimensões men-
suradas apresentaram indicativos de valor, sendo incon-
teste a avaliação positiva da marca. Na primeira dimen-
são, a marca apresentou, além de altos índices de lem-
brança e reconhecimento, a liderança de mercado se
comparada a outras marcas do mesmo segmento. No
que se refere à lealdade à marca, embora se trate de um
segmento com inúmeras opções e propostas de marca, a
Nike apresentou elevada penetração no mercado, aliada
a altos índices de satisfação e simpatia. Na dimensão
qualidade percebida, a marca é vista de forma bastante
positiva em seis das sete dimensões da qualidade de
produtos, além da prática de preço premium e da iden-
tificação da disposição do público a pagar um preço mais
elevado por produtos Nike. Por fim, na dimensão associa-

ções, a marca apresenta inúmeros resultados. Quanto
ao posicionamento, verifica-se que a mesma ainda está
muito atrelada ao seu produto ou mercado de atuação
(esportes), não tendo uma relação conceituai de marca
muito percebida pelo público. Entretanto, todas as as-
sociações realizadas com a marca apresentam um caráter
positivo, inexistindo qualquer associação negativa.

Na identificação de diferentes perfis de percepção
em relação à marca, pode-se verificar uma grande homo-
geneidade de percepção da amostra. Buscados diferentes
grupos de percepção em relação à marca em diversas
variáveis, em apenas uma delas pode-se verificar, agru-
pamentos (clusters) válidos. Utilizando-se traços de
personalidade de usuários da marca percebidos pelos
entrevistados, obteve-se dois grupos homogêneos em
alguns aspectos e diferentes em outros. Embora um deles
tenha apresentado como resultado uma percepção de
valor da marca superior, ambos traziam índices e elemen-
tos positivos atrelados à marca.

Por fim, diante da já mencionada complexidade e
importância do tema, evidentemente o assunto não se
encerra neste estudo. A utilização de outras metodologias
que possam vir a complementar um estudo nesta área
pode contribuir ainda mais para que as empresas possam
ter à disposição mais ferramentas para um bom desem-
penho no mercado, principalmente as mais relacionadas
a questões qualitativas. Além disso, deve-se considerar
que se trata da aplicação de um método testado apenas
neste setor, não podendo ser estendido a todo e qualquer
mercado de atuação.
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