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CAPÍTULO I 
 
 
 

O PROBLEMA DE PESQUISA 
 
 
 

1.1 Introdução 

Segundo Marconi (1997, p.1-18), na era comunicação 

de massa e através do desenvolvimento tecnológico, a imagem passa a ter, 

cada vez mais, um papel primordial na vida do indivíduo. As decisões de 

compra, atitudes, opiniões e até mesmo decisões de votos têm demonstrado 

marcante ênfase na imagem. O meio acadêmico, as artes, a ciência, as 

forças armadas e as igrejas melhoram ou pioram suas posições nos 

respectivos segmentos a partir da imagem. 

Contudo, construir e manter uma boa imagem não 

pode constituir-se num fim em si mesmo. Para cultivar uma boa imagem e 

maximizar seu valor inerente a imagem deve ser o reflexo de um bom 

produto, de uma boa empresa, de uma boa pessoa ou de um bom trabalho. 

Devido à diversidade de definições, é fato que o 

conceito de imagem possui um significado muito extenso. A imagem que se 

forma de uma determinada empresa é decorrente de impressões positivas, 

neutras e negativas que cada um dos públicos desenvolve a partir do 

contato estabelecido com os valores da empresa, com as pessoas que 

trabalham nela, com a qualidade de seus produtos e serviços e do contexto 

de atuação da empresa (Gee, 1991, p.9). 
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Levitt (1985, p.102) assevera que os indivíduos usam 

as aparências para julgar os produtos, pouco importando se são de alto ou 

baixo preço, se são tecnicamente complexos ou simples, se os compradores 

são supremamente sofisticados na tecnologia do que está sendo examinado 

ou apenas puros ignorantes, ou se compram para si próprios ou para 

outrem. Todos dependem, até certo ponto, das aparências, das impressões 

externas. Lefkoff-Hagius e Mason (1993, p.102-102) afirmam que a 

preferência por produtos por parte do consumidor é fundamentalmente 

impulsionada pelos benefícios e pelos atributos de imagem. 

A questão da imagem pode ser considerada através do 

ponto de vista de que a mesma é um símbolo de padrões, não sendo 

possível controlar como o público e os clientes percebem-na. Qualquer 

empresa, independentemente de seu tamanho, possui uma imagem para os 

diversos públicos, mesmo que não deseje (Gee, 1991, p.9), e uma boa 

imagem é a chave para a vantagem competitiva de qualquer empresa, 

pequena ou grande (Gomes & Sapiro, 1993, p.85). Chajet (1989, p.18), 

contudo, adverte que empresas que crescem muito além de suas missões 

originais devem considerar as alterações drásticas em sua imagem e 

atualizá-las adequadamente. Quando isto ocorre é imperativo que a 

empresa tenha sistemas de comunicação e identidade coordenados. 

Os clientes compram expectativas esperançosas, não 

coisas reais. A capacidade de satisfazer essas expectativas deve ser mais 

eficazmente comunicada pela embalagem do que pela simples descrição 

genérica do que está na embalagem. As sensações são mais importantes do 

que as coisas que as provocam. Como o consumidor se sente a respeito de 
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um automóvel é mais importante que o carro em si. E assim deve ser, pois 

as decisões são tomadas principalmente não com base nas frias cifras dos 

preços pagos, mas nos sentimentos calorosos sobre a imagem (Levitt, 1985, 

p.23). 

Refletir uma imagem correta para o público-alvo 

desejado tem como resultado a percepção do produto como sendo diferente, 

melhor que o da concorrência (Gee, 1991, p.9). 

McGoldrick1 afirma que, dentre os diversos objetivos 

almejados pelas empresas supermercadistas (como maximização do lucro 

ou maximização da riqueza, aumento da participação de mercado, aumento 

da receita, defesa do mercado, estabilização do mercado e vender a preços 

abaixo do custo marginal para produtos na fase final de seu ciclo de vida), a 

preocupação com a manutenção e melhoria da imagem da rede afigura-se 

como de essencial importância. 

 

1.2 Formulação da Situação-Problema 

A necessidade de utilização de estratégias de imagem 

em marketing é prolatada por Sidney Levy desde os anos 50 (Barich & 

Kotler, 1991, p.95). Devido ao fato dos produtos cada vez mais se 

assemelharem (fenômeno da “commoditização”) a imagem pode assumir 

maior importância como diferencial da oferta e ser um fator crucial para a 

decisão do consumidor a respeito de determinada compra. Com o mercado 

tornando-se cada vez mais competitivo, faz-se necessário às empresas que 

estas conheçam melhor o que o cliente deseja, e o contato que este 

                                                 
1 McGOLDRICK, P.J. Retail Marketing. London, McGraw-Hill, 1990 apud Lepsch, 1996, p.19. 
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estabelece com a empresa ou com os produtos da mesma podem suscitar 

imagens que podem reforçar ou enfraquecer as relações entre ambos. 

Nesse sentido, Gray e Smeltzer (1985, p.73) afirmam que a empresa deve 

buscar desenvolver uma imagem positiva junto a seu público, pois quanto 

mais favorável for sua imagem para o cliente, maior a probabilidade de o 

consumidor buscar satisfazer suas necessidades através dos produtos 

ofertados pela empresa. A imagem negativa ou fraca indica uma estratégia 

imprópria ou falha de comunicação efetiva, e as vendas podem decrescer. 

A imagem de uma empresa depende de sua oferta 

específica e de um público específico, pois as ações da empresa não são 

igualmente visíveis e nem igualmente apreciadas por diversos observadores 

(Gardner & Levy, 1955, p.34-35; Ogilvy, 1976, p.96; Gray e Smeltzer, 1985, 

p.73; Worcester, 1986, p.607; Barich & Kotler, 1991, p.95; Tavares, 1997, 

p.64; Marconi, 1997, p.3). Mas como as expectativas de alguns grupos 

podem chocar-se contra as expectativas de outros, podem ocorrer efeitos 

indesejáveis, como a formação de imagens inconsistentes e até conflitantes 

entre diversos grupos importantes para a empresa (Gee, 1991, p.9). 

Buscando evitar tal equívoco, muitas empresas 

incorrem noutro, o de desejarem que suas marcas possuam uma imagem 

com significado universal. Isto invariavelmente leva suas marcas a não 

conseguirem atingir o público que deveriam e que trariam resultados efetivos 

à empresa (Ogilvy, 1976, p.96). 

Por este motivo, Gee (1991, p.9) afirma que as 

empresas somente podem obter sucesso no “jogo de imagem” com um 

plano de imagem adequado, que leve em consideração seu público-alvo 
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específico e que seja coerentemente implantado por toda sua operação. 

Contudo, a preocupação em elaborar planos de 

imagem adequados não parece ser a tônica das organizações, conforme 

assevera Fé (1996, p.225-232) ao tratar de empresas do setor bancário 

brasileiro. Segundo seu ponto de vista, apesar de existir interesse das 

empresas a respeito do assunto imagem, estas, por não conhecerem o 

conceito e por não possuírem pessoal qualificado para lidar com as questões 

de imagem, não aplicam tal conceito de forma adequada. Apesar dos 

estudos a respeito do assunto serem escassos no Brasil, pode-se extrapolar 

que tal situação ocorra, genericamente, nos demais setores e, 

especificamente, em hipermercados. 

 

1.3 Objetivos do Estudo 

Uma imagem final de um objeto qualquer é formada por 

diversos atributos, cuja avaliação qualitativa e quantitativa é efetuada com 

diferentes ponderações (Gardner & Levy, 1955, p.35; Gray & Smeltzer, 

1985, p.73; Worcester, 1986, p.607; Barich & Kotler, 1991, p.95). 

Diversos autores trataram de imagem dentro da 

disciplina de marketing referindo-se ou a uma empresa (Worcester, 1986; 

Barich & Kotler, 1991), ou a uma loja (Martineau, 1958; Zimmer & Golden, 

1988; Félix, 1989; Donovan et al., 1994; Pessemier, 1980), a uma marca 

(Gardner & Levy, 1955; Aaker, 1992; Herbig & Milewicz, 1993), ou a um país 

ou região (Erickson et al., 1984; Nagashima, 1977; Han, 1989; Vives, 2000).  

Assim, verifica-se que, apesar de apresentar 

denominações distintas para as diversas dimensões, a imagem em 
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marketing não é um fator unidimensional, mas multidimensional, em que os 

vários tipos de imagem estão inter-relacionados (Worcester, 1986, p.601-

602; Barich & Kotler, 1991, p.95). 

Genericamente, esta dissertação tem como objetivo 

avaliar, entre clientes de três hipermercados presentes na Grande São 

Paulo, as imagens abstraídas, por meio de seus significados notativos e de 

seus traços conotativos2. 

Especificamente, buscar-se-á entender nos clientes de 

hipermercados: 

1) as imagens que formam dos produtos 

comercializados, de seus preços e dos serviços prestados a esses clientes; 

2) as imagens que formam de suas lojas; 

3) as imagens que formam de seus consumidores; 

4) quais elementos mais valorizam nos significados 

notativos e conotativos de suas imagens corporativas abstraídas. 

 

1.4 Justificativa 

Este trabalho justifica-se segundo três perspectivas: 

mercadológica, na perspectiva do consumidor e na perspectiva acadêmica. 

No que se refere à perspectiva mercadológica, grande 

parte dos insumos deve ser empregado em usos que possibilitem uma 

elevação da produtividade das organizações, permitindo que tenham um 

posicionamento mais competitivo e efetivo frente às necessidades dos 

                                                 
2 Segundo Netto (2001, p.24-25), um signo notativo veicula o primeiro significado (imediato ou 
literal) derivado do relacionamento entre um signo e seu objeto. Já o signo conotativo põe em 
evidência significados segundos (subsidiários ou figurativos) que vêm agregar-se ao primeiro na 
relação signo/objeto. 
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consumidores através da elevação de sua qualidade de vida. Assim, o 

discernimento dos componentes de imagem mais relevantes para 

hipermercados possibilita ao empresário o estabelecimento de uma relação 

de longo prazo com seus clientes. 

No que se refere à perspectiva do consumidor, a 

possibilidade de atraí-lo e mantê-lo são os mais importantes fatores para o 

desenvolvimento de uma empresa. As ações de marketing têm sentido 

apenas se apoiadas no entendimento do que se passa na mente e no 

comportamento do consumidor. 

No que se refere à perspectiva acadêmica, esta 

dissertação busca enfatizar os indicadores que permitam caracterizar os 

elementos componentes de imagem em hipermercados, bem como 

averiguar, dentre estes elementos, a avaliação do consumidor frente aos de 

maior relevância. A importância desta pesquisa presta-se a um maior 

entendimento sobre o tema, visando à possibilidade da construção de um 

modelo específico de imagem para hipermercados. 

 

1.5 Referencial Teórico 

De acordo com a pesquisa bibliográfica realizada (vide 

tópico “Revisão da literatura”), constatou-se a existência de estudos em 

marketing a respeito de imagem tratando de sete dimensões: corporativa, de 

classe de produto, de marca, de marketing, de loja, do usuário, da região (ou 

país) de procedência do produto. Verifica-se, contudo, escassez no que se 

refere à articulação destes diversos tipos de imagem, apesar da 

sobreposição dos conceitos, que freqüentemente possuem variáveis em 
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comum, mas cujas análises são apartadas3. 

Não se pretende, com o rol de imagens citado, 

disseminar a idéia de que o conjunto dos tipos de imagem em marketing 

verificados na literatura é exaustivo, mas apenas explicitar que estes tipos 

de imagem serão utilizados como referência para a pesquisa. 

Assim, para esta dissertação, utilizar-se-á como 

referencial o agregado teórico apresentado pelos diversos autores, partindo-

se da premissa de que embora a imagem para marketing possua diversos 

tipos, os mesmos não são mutuamente exclusivos nem coletivamente 

exaustivos, ou seja, os diversos tipos de imagens são complementares, mas 

não se pode considerar que todos os possíveis tipos de imagens foram 

investigados, já que alguns deles podem vir a ser descritos na literatura. 

 

1.6 Hipóteses 

Do ponto de vista da recepção da imagem pelo ser 

humano, Boulding (1956, p.6) chega a afirmar que a imagem é um fator tão 

relevante que qualquer comportamento depende da mesma. Gray e 

Smeltzer (1985, p.74-75), avaliando o ponto de vista da emissão de imagens 

pela organização afirmam, em contrapartida, que várias mensagens são 

transmitidas pelas diversas fontes comunicadoras de imagem corporativa, e 

que, usualmente, além de algumas dessas mensagens não apresentarem 

reforço mútuo, outras são completamente inconsistentes. 

                                                 
3 Como, por exemplo, a variável preço, que é considerada como componente das imagens corporativa 
e de marketing para Barich e Kotler (1991) e como componente da imagem de loja para Zimmer e 
Golden (1988). Por isto, ao se analisar a variável preço, estes autores consideram que a mesma afete, 
respectivamente, apenas as imagens corporativa e de marketing, ou apenas a imagem de loja. 
Contudo, todos estes tipos de imagem são afetados pela variável preço, além de outros não citados 
neste exemplo, como a imagem de região de procedência do produto e a imagem de marca. 
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Contudo, deve-se explicitar, no caso específico da 

avaliação dos hipermercados pelo consumidor, quais as variáveis de 

imagem (significados conotativos) têm maior grau de relevância para a 

formação da imagem final (significado notativo) e para o auxílio ao 

atingimento dos objetivos da organização, com poder, inclusive, de atrair e 

manter clientes. Para isto, é necessário que estas variáveis sejam isoladas e 

avaliadas. 

Assim sendo, levantam-se as hipóteses desta 

pesquisa: 

 

H1: o grau de importância atribuído a um hipermercado 

através de seus preços, produtos e serviços aproxima-se das imagens de 

marketing dos hipermercados pesquisados; 

 

H2: o grau de importância atribuído a um hipermercado 

através de sua loja aproxima-se das imagens de loja dos hipermercados 

pesquisados; 

 

H3: o grau de importância atribuído a um hipermercado 

através de seus usuários aproxima-se das imagens dos usuários dos 

hipermercados pesquisados; 

 

H4: o grau de importância atribuído a um hipermercado 

através de seus aspectos corporativos aproxima-se das imagens 
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corporativas dos hipermercados pesquisados. 

 

1.7 Definições operacionais 

Para fins deste estudo, os termos conceituais e 

operacionais são: 

- imagem: “soma de crenças, atitudes, impressões que uma pessoa 

ou grupo tem de um objeto. O objeto pode ser uma empresa, produto, 

marca, lugar ou pessoa” (Barich & Kotler, 1991, p.95); 

- Imagem de marketing: imagem formada pelo preço, crédito, 

facilidade de pagamento, produtos comercializado, serviços (de atendimento 

na venda, no crediário e em devoluções, as garantias dadas, e o 

fornecimento de produtos de qualidade), promoções e propaganda (Zimmer 

& Golden, 1988, p. 281 e 285; Barich e Kotler, 1991, p. 96; Abras, 1998); 

- imagem de loja: imagem formada pela localização da loja, 

estacionamento, exposição interna dos produtos, aparência interna da loja e 

aparência externa da loja (Pessemier, 1980, p.99; Zimmer & Golden, 1988, 

p.281 e 285; Abras, 1998), 

- imagem de usuário: imagem formada pelo nível sócio-econômico 

dos clientes da empresa, nível de lealdade dos clientes e nível de satisfação 

(Worcester, 1986, p. 602; Darden & Ashton, 1974-75, p.102-103); 

- imagem corporativa: formada pelo nível de competitividade da 

empresa (se busca melhorar seus produtos e serviços), pela qualidade do 

pessoal de atendimento e nível gerencial, se possui solidez financeira, se 

tem responsabilidade comunitária e ambiental, se é líder, se compreende as 

necessidades do cliente, se tem contribuições sociais (se atua na 
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comunidade, se tem preocupação com a qualidade de vida), se a empresa é 

considerada uma instituição atrativa para trabalhar (Barich & Kotler, 1991, 

p.97; Dowling, 1993, p.106); 

- hipermercado: loja de 7.000 a 16.000 metros quadrados de área 

de vendas, com sortimento médio de 45.000 itens, percentual médio 

ocupado pela área de não-alimentos de 30%, possui de 55 a 90 check-outs, 

seções de mercearia, horti-fruti, carnes e aves, peixaria, padaria, frios e 

laticínios, bazar, eletrônicos e têxtil (SuperHiper, 1998, p.74-77, Fernandes, 

1999,p.207). 
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CAPÍTULO II 
 
 
 

REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
 

2.1. Conceito de imagem 

“Mas o que é imagem? Nossos 
dicionários a definem como “figura ou representação de 
alguma coisa” e, por extensão, como a “representação mental 
de alguma coisa percebida pelos sentidos”. Na realidade esta 
palavra, derivada do latim (imago: figura, sombra, imitação), 
indica toda representação figurada e relacionada com o objeto 
representado por sua analogia ou por sua semelhança 
perceptiva. Neste sentido, pode considerar-se imagem 
qualquer imitação de um objeto, quer seja percebida através 
da vista ou de outros sentidos (imagens sonoras, táteis, etc.). 
No entanto, na atualidade, quando falamos de uma teoria da 
imagem ou da civilização da imagem referimo-nos 
basicamente a qualquer representação visual, que mantenha 
uma relação de semelhança com o objeto representado.” 
(Casasús, 1979, p.25-28) 

 
 

Nota-se, a partir das palavras de Casasús, que a 

imagem está relacionada à imitação de um objeto, e que apesar de existirem 

imagens relacionadas aos demais sentidos (existência de imagens táteis, 

olfativas, gustativas e sonoras4), do ponto de vista da teoria da imagem, a 

imagem deve estar ligada ao aspecto visual5. Mas nem tudo o que é visual 

                                                 
4 A possibilidade de evocação de imagens pelos demais órgãos dos sentidos também é apresentada por 
McInnis e Price (1987, p.474). 
5 Segundo o autor, contudo, há possibilidade da existência de imagens mentais formadas a partir da 
percepção visual. 
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pode ser considerado imagem6, e há possibilidade de não-imagens 

transformarem-se em imagens7. Mas a questão da formação de qualquer 

imagem consiste no fato da mesma fazer sentido para o indivíduo através da 

atribuição de significado. Assim, ao que é captado pelos sentidos e que pode 

ter algum significado atribuído pode ser chamado de imagem8. 

Boulding (1956, p.7), por outro lado, não vincula 

necessariamente imagem ao seu significado. Ao distinguir ambos, enfatiza 

que o último consiste em informação, em estruturação da experiência: “O 

significado de uma mensagem é a mudança que a mesma produz na 

imagem”. Além disso, devido ao fato da imagem do homem ser rica e 

complexa, está além da capacidade simbólica, e, por isto, símbolos e 

linguagem são incapazes de expressar a imagem em sua completude (idem, 

p.47)9. 

Para McInnis e Price (1987, p.473-474), 

conceitualmente a formação de imagem é uma maneira diferente de 

representar informação, muito mais figurativa que descritiva. Neste sentido, 

o significado do processamento de formação de imagem difere do 

processamento discursivo, pois a formação da imagem é um processo (não 

uma estrutura) que é evocado como experiência sensorial na memória. 

Contudo, ambos fazem parte de um continuum que varia desde um processo 

                                                 
6 Por exemplo, uma página de publicidade de uma revista ilustrada, totalmente captada através da 
vista, pode decompor-se em duas partes: ilustração (imagem) e texto (não-imagem). Assim, somente a 
parte relativa à ilustração pode ser considerada imagem, como representação de um objeto (idem, 
ibidem). 
7 Um texto, inicialmente uma não-imagem, pode ser considerado imagem em dois sentidos: ou como 
imagem de uma página ou um livro, ou como imagem de um outro objeto qualquer, se o espectador 
decodifica-o e elabora uma imagem mental com o que está escrito (idem, ibidem). 
8 Segundo Casasús (1979, p.37), não pode haver imagem sem um processo de comunicação, com a 
existência de um sujeito emissor, uma mensagem, um meio (medium) e um sujeito receptor. 
9 Como bem salienta Sapiro (1993), tal conceituação de Boulding pode corresponder ao famoso 
adágio popular, de que “uma imagem vale mais que mil palavras”. 
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limitado de simples recuperação ou evocação de um conceito cognitivo até 

processos envolvendo múltiplos conceitos e construções, como resolução de 

problemas, pensamento criativo e fantasias. Apesar do processamento de 

imagem ser visto de forma distinta da estrutura de informação 

(armazenamento de conhecimento), como o processamento de formação de 

imagem baseia-se no conhecimento armazenado, quanto melhor este último, 

melhor a evocação e vivacidade de uma imagem. 

 
2.2 Imagem: gênese e relação com a percepção 

Boulding (1956, p.6-7) utiliza um modelo ontogenético e 

evolutivo de imagem. Neste modelo, num primeiro estágio, a imagem 

consiste de pouco mais do que algo indiferenciado e incerto. Desde o 

nascimento (senão antes), há um constante fluxo de mensagens entrando 

no organismo através dos sentidos. Com o desenvolvimento do indivíduo, as 

imagens tornam-se cada vez mais distintas, e o indivíduo começa a 

perceber-se como um objeto entre uma série de outros objetos. É aí, quando 

o indivíduo começa a operar distinções, que a consciência da imagem se 

inicia. Com o desenvolvimento da imagem o mundo se expande, e o 

indivíduo se vê numa complexa rede de relações pessoais. Toda vez que 

uma nova imagem atinge o indivíduo, existe a probabilidade de sua imagem 

anterior ser alterada pela nova imagem, e a mudança de imagem pode 

causar mudança no comportamento. 

Casasús (1979, p.34-36) apresenta dois pontos de 

vista, um histórico e outro objetivo. A partir da visão histórica, as imagens 

surgem da necessidade de concretizar materialmente a representação 

                                                                                                                                           
 



 
 
 

15 

 
 

inteligível de alguns objetos, e se desenvolve com o advento do técnico e do 

arquiteto. Do ponto de vista objetivo, a imagem é formada através de formas 

elementares que podem até mesmo ser imperceptíveis, formando os 

“supersignos”. Assim, as palavras são supersignos das letras10, um quadro é 

supersigno dos pigmentos que se organizam sobre a tela, e uma imagem 

televisiva é o supersigno dos milhares pontos luminosos apresentados no 

monitor. O autor afirma ainda que, na formação da imagem, existem dois 

elementos fundamentais: a forma objetiva do representado e a percepção 

visual do sujeito receptor. A forma (Gestalt), contudo, constitui um produto 

da percepção humana. Ou seja, a objetividade é criada apenas a partir do 

subjetivo. 

Esta estreita relação entre percepção e imagem pode 

ser confirmada por algumas pesquisas que indicam que o ser humano pode, 

inclusive, confundir a imagem formada com a percepção11. Outros 

pesquisadores indicam, ainda, que imagem e percepção compartilham do 

mesmo mecanismo fisiológico, e que o processo de formação da imagem 

pode, inclusive, produzir efeitos fisiológicos, como reações musculares, 

alteração na pulsação e na movimentação ocular (McInnis e Price, 1987, 

p.474). Para Marconi (1997, p.3-5), a percepção está baseada tanto no que 

o indivíduo conhece quanto no que pensa que conhece. Por este motivo, 

algumas vezes percepção e realidade são a mesma coisa12, mas outras 

                                                 
10 Nota-se, contudo, que não há consenso entre os teóricos quanto à terminologia, já que Netto (2001, 
p.20-21) conceitua as letras como figuras, e as palavras como signos. 
11 PERKY, C.W. An experimental study of imagination. Journal of Psychology, 21, 422-425, 1910 
apud McInnis e Price, 1987, p.474. 
 
 
12 É num sentido próximo a este que Ries e Trout (1987) afirmam que “a percepção é a realidade, e 
tudo mais é ilusão”. 
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vezes não são13. A relação entre percepção e imagem é tão abrangente que 

Gee (1991, p.3) chega a afirmar que a percepção que o público tem de uma 

determinada empresa torna-se a realidade deste público e que, com o 

passar do tempo, tende a tornar-se, inclusive, a realidade da empresa 

também14. 

Boulding (1956, p.14), por outro lado, afirma que o ser 

humano apenas progride porque de forma consistente e persistente não crê 

plenamente na evidência dos sentidos. Por ser o desenvolvimento da 

percepção dos sentidos mediado através de um processo de aprendizagem, 

de interpretação e aceitação gradual, qualquer indivíduo não se atém 

apenas aos fatos percebidos, mas filtra as mensagens através de um 

sistema de valores intercambiáveis, influenciado por experiências 

passadas15. 

 

 

2.3 Imagem e linguagem 

Segundo McInnis e Price (1987, p.474), contrariamente 

à imagem, o processamento da linguagem está mais distante das 

experiências sensoriais, o que torna o processo discursivo mais abstrato que 

o de formação de imagem. 

                                                 
13 Como, por exemplo, um eleitor que, numa determinada eleição, decide seu voto num candidato que 
acredita conhecer (quando na verdade não conhece), baseando-se apenas no discurso deste candidato, 
exibido num programa televisivo de alguns poucos minutos (idem, ibidem). 
14 Nesse sentido, Boulding (1956, p.54) afirma que, como a imagem é propriedade da pessoa 
individual, é somente através da metáfora e da analogia que se pode falar de organizações ou da 
sociedade como tendo uma imagem. Mas como há imagens que alguns indivíduos da sociedade 
compartilham, por isto podem apropriadamente ser consideradas como imagens da sociedade mesmo 
que estejam nas mentes dos indivíduos. 
15 Por isto, quando um objeto aparentemente aumenta de tamanho na retina, em algumas situações 
pode ser interpretado como um aumento no tamanho deste objeto, mas, noutras, como um movimento 
de aproximação (idem, ibidem). 
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Se um grupo de indivíduos está exposto ao mesmo 

conjunto de mensagens, é possível que formem imagens idênticas, e os 

sistemas de valores que partilhem pode ser aproximadamente o mesmo. 

Assim, o conhecimento público provém da imagem partilhada por indivíduos 

que fazem parte do ambiente. Mas é o discurso que torna a imagem humana 

pública, sendo esta a grande dádiva da linguagem. Assim, o organismo 

humano é capaz não apenas de ter uma imagem do ambiente, mas de 

comunicar tal fato. Boulding (1956, p.14-15) utiliza o termo “universo do 

discurso” para descrever o crescimento e desenvolvimento de imagens 

comuns nas inter-relações lingüísticas16. 

Para que haja linguagem e comunicação, há 

necessidade de um código, isto é, de um conjunto de conhecimentos que o 

sujeito emissor ou agente e o sujeito receptor possuam em comum 

(Casasús, 1979, p.39). 

Quando não há universo do discurso, onde a imagem 

possuída pelo organismo é puramente privada e não pode ser comunicada, 

diz-se que o indivíduo apresenta distúrbios psíquicos, isto é, que é psicótico 

(Boulding, 1956, p.15; Laplanche, Pontalis, 1988, p.502-505). Isto significa 

que o discurso deve tanto ser remetido quanto recebido, mas o fato de ser 

recebido ou não depende do sistema de valores. Assim, por exemplo, a 

insanidade pode ser diferentemente definida numa cultura e noutra devido 

às diferenças nos sistemas de valores e, por este motivo, um esquizofrênico 

                                                 
16 Esta concepção também possibilita compreender o conceito de posicionamento em marketing. Às 
imagens percebidas pelo consumidor são atribuídos significados. Estes significados, se 
manipulados pela organização através da comunicação adequada - no intuito de atingir positivamente 
o público alvo - resultam num bom posicionamento de um produto ou marca (Ries e Trout, 1987, 
p.158-161). 
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numa cultura pode ser visto como um xamã ou um profeta noutra (Boulding, 

1956, p.16). 

 

2.4 Conceito de Imagem em Marketing 

Os primeiros autores a utilizarem o conceito de imagem 

em marketing foram Gardner e Levy em 55 (Barich & Kotler, 1991, p.95). 

Segundo Lindquist (1974-75, p.30), há uma série de definições, tratando da 

imagem de loja e imagem de marca e, em alguns casos, as definições de 

ambos os tipos de imagem podem ser utilizadas de forma intercambiável. Fé 

(1996, p.17), por sua vez, arrola uma gama de definições utilizadas por uma 

série de autores, englobando imagem corporativa, de marca, de loja e 

aspectos do comportamento do consumidor, como se observa no quadro 1. 

Verifica-se que muitas das definições de imagem abarcam conceitos que 

oscilam desde considerar a imagem como um fenômeno perceptivo, que 

compreende mera sensação ótica, até a conceituação de imagem como um 

fenômeno mais complexo, que compreende tanto a percepção visual quanto 

sua respectiva significação simbólica. Este último conjunto de definições 

pode ser verificado através das palavras sublinhadas no quadro 1. 

 

 

 

 
 

Quadro 1 - Variações do conceito de imagem 
DATA AUTOR DEFINIÇÃO 
1957 Newman (imagem da marca) É tudo o que a pessoa associa

com a marca. 
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DATA AUTOR DEFINIÇÃO 
1958 Martineau (imagem de loja) É a maneira pela qual a loja está 

definida na mente do consumidor, em parte por suas 
qualidades funcionais, em parte por uma aura de 
atributos psicológicos. 

1961 Arons (imagem de loja) É um complexo de significados e 
relacionamentos que caracterizam a loja para a 
pessoa. 

1969 Kunkel e 
Berry 

(imagem de loja) São estímulos discriminativos que 
reforçam uma ação esperada. A imagem é adquirida 
através da experiência. É, portanto, aprendida. 

1974 May Crenças e atitudes. 
1974 Oxenfeldt Ligação entre material factual (características reais e 

concretas) e material emocional (sentimentos e 
emoções). 

1976 Jain e 
Etgar 

Características gerais, sentimentos ou impressões. 

1985 Ditcher Impressão total que uma entidade provoca na mente 
das pessoas (não descreve traços ou qualidades 
individuais)... configuração de todo o campo de objeto.

1990 Olins (imagem corporativa) Conjunto de valores e 
impressões que comprovem a eficiência e a eficácia 
das operações da empresa. Sua percepção varia de 
acordo com segmentos e grupos. 

1990 Sengupta (imagem da marca) Essência sobre todas as 
impressões sobre a marca, na mente do consumidor. 
Inclui impressões sobre performance e características 
físicas; impressões sobre os benefícios funcionais 
obtidos com o seu uso; impressões sobre o tipo de 
pessoa que usa a marca; as emoções e associações
relacionadas com a marca; imagens e sentidos 
simbólicos que a marca evoca na mente do 
consumidor, incluindo a imagem da marca em termos 
humanos, ou seja, a marca vista como se fosse uma 
pessoa (personalização). 

1991 Aaker Percepções que podem ou não refletir a realidade. 
Conjunto de associações usualmente organizadas de 
uma maneira lógica. 

1991 Barich e 
Kotler 

Soma de crenças, atitudes e impressões (verdadeiras 
ou falsas, reais ou imaginárias) que uma pessoa ou 
grupo de pessoas têm de um objeto (companhia, 
produto, marca, lugar ou pessoa). 

Adaptado de: Fé, 1996, p.17. 

 

Segundo Lindquist (1974-75, p.31) todos os autores 

enfatizam que a imagem é algo complexo por natureza, consistindo numa 
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combinação de fatores tangíveis ou funcionais e fatores intangíveis ou 

psicológicos. 

Zimmer e Golden (1988) asseveram ainda que a 

imagem final é maior que a soma de suas partes (p.266), e que imagem e 

afeto são inseparáveis (p.287)17. A veracidade ou não das impressões 

podem até mesmo não importar para a formação da imagem, apesar de 

poderem resultar em imagens verdadeiras ou falsas, reais ou imaginadas 

(Barich & Kotler, 1991, p.95). 

Smith e Medin18 afirmam que a imagem ocorre através 

da categorização19 prototípica ou exemplar. Na categorização prototípica a 

imagem é representada por uma descrição sumária, resultante de um 

processo de abstração (por exemplo, na descrição de atributos de uma loja 

ideal). A categorização exemplar, por outro lado, ocorre através de uma 

representação mais específica ou concreta (por exemplo, na descrição de 

atributos de uma loja real). Contudo, pesquisas recentes demonstram a 

inter-relação entre ambos os tipos de categorização (Zimmer & Golden, 

op.cit., p. 289). Complementando esta concepção, Lefkoff-Hagius e Mason 

(1993, p.103) afirmam que o julgamento da existência ou não de 

similaridades é um processo altamente dependente não apenas do 

indivíduo, mas das variáveis que contextualizam a situação de comparação. 

Mais uma vez, nota-se que a idéia de imagem pode 

abarcar uma série de conceitos, oscilando desde considerar a imagem como 

                                                 
17 Zimmer e Golden (1988, p.277-278) afirmam que o afeto relacionado à imagem é perceptível 
através da utilização, por parte do respondente, de adjetivos como “bom”, “ruim”, “positivo”, 
“negativo” e “regular”. 
18 SMITH, E.; MEDIN, D.L. Categories and concepts. Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1981 apud Zimmer e Golden, 1988, p.288. 
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um fenômeno perceptivo, que compreende a mera sensação ótica, até a 

conceituação de imagem como um fenômeno complexo, que abarca tanto a 

percepção visual quanto sua respectiva significação simbólica. Nesta 

dissertação, o conceito de imagem utilizado será este segundo (vide tópico 

“definições operacionais”), mais abrangente e complexo, ou seja, da imagem 

como sendo considerada como uma representação simbólica do indivíduo a 

partir de uma percepção visual ou imagem mental abstraída. 

A partir da literatura consultada verificou-se que os 

diversos autores que tratam das questões de imagem aplicada a marketing 

investigaram-na não apenas no que se refere ao conceito “puro” de imagem, 

mas usualmente aludem a determinados objetos presentes no raio de 

ação/investigação de marketing. Assim, imagem não é perscrutada num 

sentido genérico, mas comumente é o referente de algum elemento. A partir 

da bibliografia de marketing consultada, verifica-se que os tipos de imagem 

de maior recorrência são os seguintes: imagem corporativa, imagem de 

marca, imagem de marketing, imagem de classe de produto, imagem de 

usuário, imagem de loja e imagem de país de origem. Nos tópicos seguintes 

serão abordados estes sete tipos de imagem, a fim de discriminar o maior 

número possível de variáveis componentes de imagem presentes em 

marketing, variáveis estas que serão utilizadas na pesquisa desta 

dissertação. 

 

2.5 Imagem Corporativa 

A imagem corporativa é considerada como o aspecto 

                                                                                                                                           
19 Segundo Zimmer e Golden (idem, ibidem) a categorização ocorre quando dois ou mais objetos ou 
eventos distintos são tratados de forma equivalente. 
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mais externo, onde predominam as percepções mais gerais a respeito da 

empresa. Segundo Worcester (1986, p.603), a imagem corporativa é: 

“[...] o resultado líquido da interação de 
todas as experiências, impressões, crenças, sentimentos e 
conhecimentos que as pessoas têm a respeito de uma 
empresa.” 

 

Esta interação pode ainda ser percebida pelo fato das 

adjetivações atribuídas à imagem corporativa serem afetadas e afetarem a 

imagem atribuída a outros fatores, tais como produto, embalagem, 

propaganda corporativa, distribuição, promoção, catálogos, relações 

públicas, empregados, instalações, veículos da empresa, opiniões de outras 

pessoas, mensagens de concorrentes, nomeclatura20, declarações formais21, 

organização e linguagem figurativa22 (Gray & Smeltzer, 1985, p.74; 

Worcester, 1986, p.603). 

Apesar de um dos objetivos fundamentais ser a 

satisfação do cliente, a imagem corporativa seria como, além deste público, 

os demais públicos existentes no ambiente percebem a empresa. Desta 

forma, deve-se averiguar quais os benefícios sociais que a empresa traz - 

além do que oferece aos clientes - aos empregados e ao público em geral, 

que é composto, dentre outros, por acionistas, comunidade financeira, 

líderes de opinião, parlamentares, agentes governamentais, líderes 

sindicais, imprensa, estudantes, potenciais empregados, comunidade na 

qual se encontra a empresa, fornecedores, distribuidores e grupos civis 

organizados. A imagem que cada um destes grupos tem pode influenciar na 

                                                 
20 Nomes usados para a empresa e suas divisões, departamentos e subsidiárias, assim como as palavras 
usadas para identificar os mercados, escritórios, serviços e títulos atribuídos ao pessoal. 
21 Declarações consistentemente associadas à empresa para os públicos interno e externo a respeito de 
sua missão, objetivos, filosofia ou contribuições. 
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existência ou não de suporte à empresa (Gray e Smeltzer, 1985, p.75). 

Nesse sentido, Boulding afirma que, na dinâmica da 

organização, todas as imagens são importantes e nenhuma pode ser 

negligenciada, devendo-se sempre operar com o conceito de inventário de 

imagens, “não podendo nunca substituir este inventário por uma única 

imagem, nem mesmo da pessoa mais importante da organização” (op.cit., 

p.63). 

Worcester (1986, p.606) assevera que a importância de 

se ter uma imagem corporativa forte implica em influenciar na predisposição 

do consumidor em comprar os produtos da empresa, falar favoravelmente 

dela23, acreditar em suas declarações e candidatar-se a um emprego 

oferecido por ela. 

Dowling (1993, p.102-103) afirma que a formação da 

imagem é resultante de um processo que envolve a criação tanto da imagem 

do público interno quanto da imagem dos públicos externos. A imagem do 

público interno forma-se a partir de aspectos como visão da empresa, de 

suas políticas formais e de sua cultura organizacional, e afetam a atitude que 

este público tem frente ao negócio, atitudes que tem frente a algumas 

indústrias específicas (não somente a indústria na qual a empresa está 

inserida) e frente aos clientes da empresa e de seus concorrentes. 

Já as imagens de públicos externos seriam formadas 

pela comunicação interpessoal do público externo e deste com o público 

interno, experiência prévia que a empresa tem com produtos e serviços, 

                                                                                                                                           
22 Logotipos, formatos e cores e todas as formas de comunicação visual. 
23 No que se refere à inter-relação entre ambos os fatores – comprar um produto da empresa e falar 
favoravelmente dela - Worcester cita uma pesquisa realizada na Grã-Bretanha, onde os consumidores 
afirmaram que “uma empresa que tem boa reputação não venderia produtos ruins” (idem, ibidem). 
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suporte dado pelos membros do canal de distribuição, comunicações de 

marketing e outras imagens. A figura 1 demonstra o processo de criação da 

imagem corporativa segundo a concepção de Dowling. 

 Processo de Criação de Imagem Corporativa 

Visão Cultura
Organizacional

Outras
imagens

Imagens
de públicos

externos

Imagem
do público

interno

Políticas 
formais 

Comunicações
de marketing e

ofertas de produtos
serviços

Comunicação
interpessoal 

externa 

Experiência prévia
com 

produtos/serviços

Suporte oferecido
por membros do

canal de distribuição

Comunicações 
Internas 

Comunicações

Interpessoais

feedback 
feedback

 

FONTE: DOWLING, 1993, p.103  

Figura 1 - Criação de imagem corporativa 

 

Assim, a relação entre a visão da empresa e suas 

políticas formais (estrutura organizacional e controles internos), indica tanto 

um ajuste interno entre a estratégia da empresa, sua estrutura e os 

processos de gerenciamento quanto uma correlação externa entre suas 

capacidades e oportunidades de mercado (op.cit, p.104). 

Segundo Dowling (1993, p.104) a relação entre visão 

da empresa e imagem pode ser notada na esfera do planejamento 

estratégico, quando um empreendimento é definido. Nesse sentido, Levitt 

(1985, p.33 e 138) enfatiza que toda estratégia empresarial eficaz deve ser 
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orientada para o marketing, seguindo a prescrição inflexível de que o 

objetivo é criar e manter clientes. Mas, para isto, a empresa deve ser capaz 

de fazer com que os consumidores desejem negociar com a mesma, tendo a 

imagem um papel fundamental na estratégia. Isto instala o marketing no 

centro do planejamento estratégico corporativo. 

Gray e Smeltzer (1985, p.73) convergem com Levitt, ao 

considerar que, quando da concepção do planejamento estratégico, é 

essencial que a imagem corporativa seja considerada, e para que uma 

estratégia seja efetiva, é fundamental que a imagem seja compreendida 

principalmente pelo público alvo. Além disso, o planejamento estratégico 

envolve definir o que deve ser feito, e se encontra inevitavelmente enraizado 

em questões de marketing, na necessidade de responder àquelas realidades 

que são requisitos intransigentes do mercado. Contudo, por ser a estratégia 

um plano geral que relaciona a empresa com o ambiente - que é composto 

por diversos grupos ou públicos - a imagem que cada público específico tem 

da empresa determina o sucesso da estratégia frente a este grupo. 

Para Levitt (1985, p.139), fazer o que o planejamento 

estratégico determinou exige planos realistas de implementação no aspecto 

competitivo. Se os planos não forem realistas e se os que devem convertê-

los em ação não forem persuadidos quanto à sua viabilidade, os resultados 

podem ser desastrosos. 

Para Gray e Smeltzer (1985, p.74), a concepção de um 

programa para melhorar a imagem corporativa pode ser uma tarefa 

complexa por envolver a participação de três áreas críticas: as várias fontes 

e canais através dos quais a comunicação deve fluir, os públicos relevantes 
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e a inter-relação entre a empresa e seus produtos. 

Assim, a empresa deve preocupar-se em confeccionar 

uma comunicação adequada com cada público, ao mesmo tempo em que 

deve evitar inconsistência, sendo essencial que a mensagem emitida pelas 

diversas fontes estejam criteriosamente coordenadas, refletindo a estratégia 

total da empresa e sua missão (Gray & Smeltzer, 1985, p.76; Chajet, 1989, 

p.18).  

A cultura organizacional é o fator que mantém muitas 

empresas e ajuda a explicar as diferenças competitivas. Para Schein (1989, 

p.9), a cultura é uma padrão de suposições básicas, que podem ser 

inventadas, descobertas ou desenvolvidas por um determinado grupo à 

medida que este grupo aprende a lidar com o ambiente externo e interno. 

Estas suposições têm um funcionamento bom o bastante para serem 

consideradas válidas e dignas de serem ensinadas aos novos membros 

como a forma adequada de perceber, pensar e sentir em relação ao 

ambiente. Algumas manifestações destes valores podem ser notadas, por 

exemplo, nos documentos públicos da organização, no vestuário de seu 

pessoal e nos aspectos arquitetônicos de suas instalações24. 

Apesar de cada organização ter sua própria cultura, há 

alguns aspectos comuns que organizações com culturas mais arraigadas 

devem estabelecer, como institucionalizar direitos e rituais, ter cerimônias 

para recompensar e punir pessoas, utilizar ações simbólicas e dar sinais 

consistentes aos indivíduos que se encontram fora da organização. Este 

                                                 
24 Quanto ao aspecto arquitetônico, Gray e Smeltzer (1985, p.74) asseveram o mesmo fornece 
mensagens a respeito do que a empresa faz, como funciona e no que acredita, desempenhando um 
papel relevante na projeção da imagem corporativa, como ocorre, por exemplo, com o McDonald’s. 
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fator é a parte mais importante da cultura sobre a imagem da empresa. Se 

uma empresa tem uma cultura uniforme ao invés de uma série de diferentes 

subculturas, os empregados terão um conjunto de imagens da organização 

que tendem a ser mais similares. Mesmo assim, empregados com diferentes 

papéis, graus de escolaridade ou experiência manterão diferentes imagens 

sobre a organização (idem, ibidem). Nesse sentido, Tavares (1997, p.68) 

afirma que os empregados mais identificados com os objetivos da empresa 

dão maior significado a seu trabalho. 

Os produtos e serviços e as comunicações de 

marketing são os aspectos mais visíveis para o público externo. Refletem as 

atividades da empresa relacionadas à sua oferta no mercado e sua 

comunicação aos clientes (Dowling, op.cit., p.104). Este aspecto será tratado 

no tópico sobre imagem de marketing. 

Outras imagens, segundo Dowling (idem, ibidem) são 

as imagens subordinante e subordinada, que se referem ao país, indústria e 

marca. Os termos subordinante e subordinada significam que a imagem é 

parte de uma hierarquia de imagens como, por exemplo, a hierarquia de 

imagens da indústria automobilística: 1)país de origem e indústria, 2) 

empresa, 3) marca. 

As imagens de grupos externos, mantidas por uma 

organização, não são formadas apenas pelos produtos, serviço ao 

consumidor e comunicações de marketing, mas pelo que outras pessoas 

(clientes, jornalistas, membros do canal de distribuição) estão dizendo sobre 

a empresa. Pesquisas em psicologia e sociologia indicam de forma 
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consistente que a comunicação interpessoal é mais poderosa para modelar 

a atitude e a imagem mantida pelas pessoas que qualquer outra 

comunicação patrocinada pela própria empresa25, e que a pesquisa de 

mercado dos grupos-chave é a melhor maneira de uma empresa mensurar o 

que está sendo dito sobre seus produtos, serviços e demais atividades 

(idem, ibidem). 

Ênfase deve ser dada ao fato de que as imagens 

interna e externa estão inter-relacionadas de forma intensa, e que a visão da 

empresa é considerada como o fator primordial para formação das imagens 

dos públicos interno e externo. Apesar da construção da imagem corporativa 

freqüentemente ocorrer de forma sutil, os efeitos objetivados devem ser 

amplos. 

Segundo Tavares (1997, p.57), o conceito de imagem 

corporativa compreende as relações da empresa com seus públicos em 

quatro níveis. No primeiro nível, a empresa delineia sua estratégia e 

estabelece suas políticas relacionadas a produto, preço, distribuição e 

promoção. No segundo nível, estão as impressões deixadas por seus 

empregados, vendedores, aparência de escritório, fábricas, etc. No terceiro 

nível estão as conseqüências das relações com os vários públicos com os 

quais lida, direta ou indiretamente, tais como imprensa, líderes de opinião, 

comunidade, fornecedores, intermediários e concorrentes. No quarto nível 

está, de maneira ampla, a imagem que se forma a partir das ações que se 

desenvolvem em um setor de negócios e as decorrentes das atividades em 

                                                 
25 MCGUIRE, W.J. Attitudes and attitude change, in G. Lindsey and E. Aronson (eds), The 
handbook of social psychology, v.11, p.233-346. Random House, New York (1985) apud 
DOWLING, 1993, p.105. 
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uma região ou país em que a empresa opera e está inserida. Os fatores 

deste último nível - tais como meio ambiente econômico e social - estão fora 

de controle, e são fortemente influenciados por valores, crenças e ideologia. 

Interferem, ainda assim, na imagem que se forma da empresa e de seus 

produtos. 

Segundo Worcester (1986, p.606), os elementos mais 

importantes para o consumidor na formação da imagem corporativa são, 

respectivamente, a qualidade dos produtos e serviços ofertados pela 

empresa, os serviços ao cliente, rentabilidade, eficiência, bom 

gerenciamento, honestidade e integridade da empresa, e preços justos e 

competitivos. 

Para Gregory (1993, p.39), existe uma relação íntima 

da imagem corporativa com os atributos como qualidade, valor, 

confiabilidade, inovação, desempenho financeiro, podendo estabelecer um 

relacionamento especial com os principais constituintes da empresa, a fim 

de motivar algum tipo de ação positiva. 

Barich e Kotler (1991, p.96) apontam os seguintes 

fatores como formadores da imagem corporativa: conduta social da 

empresa, conduta nos negócios, força de vendas, canais de distribuição, 

serviço, suporte, preço, comunicação, produto, conduta com empregados e 

filantropia. A figura 2 enumera estes fatores e seus vários atributos. Deve-se 

enfatizar o fato de que os componentes do composto de marketing - que 

fazem parte da imagem de marketing – são exibidos já nesta dimensão de 

imagem. 
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Conduta Social da
       Empresa
• Ambiente 
• Cidadania 
• Qualidade de Vida
• Ação Comunitária

Conduta nos Negócios
• Reputação 
• Inovação 
• Solidez Financeira
• Qualidade de Geren- 
ciamento

  Força de Vendas
• Dimensão/Cobertura 
• Competência
• Cortesia 
• Credibilidade 
• Confiabilidade 
• Presteza 

Canais de Distribuição
• Localização 
• Serviço 
• Competência

           Suporte
•Educação
•Manuais
•Treinamento de
  clientes
•Orientação

            Preço
• Lista 
• Desconto por volume
• Desconto na compra
• Condições Financeiras

Conduta Empresarial
    com empregados
• Respeito 
• Salário 
• Planos de Carreira

         Produto 
• Características
• Performance
• Conformidade 
• Durabilidade 
• Qualidade 
• Confiabilidade 
• Reparabilidade 
• Estilo 

  Comunicação 
• Propaganda 
• Publicidade 
• Promoção
• Mala Direta 
• Telemarketing

Filantropia
•Caridade
•Escolas e Universidades
•Organizações Artísticas

IMAGEM DA 
EMPRESA 

           Serviço
• Instalação
• Qualidade dos reparos
e tempo
• Peças disponíveis

 
Fonte: Barich e Kotler, 1991, p.97. 

Figura 2 - Fatores de imagem corporativa e seus atributos. 

 

Para Bevis26, a imagem da empresa ocupa o âmago 

dos vários construtos relacionados de atitudes que afetam e são afetados 

pela imagem. Estes construtos resultam da composição das diversas 

relações que uma empresa mantém com os distintos públicos, algumas 

vezes fundindo-se e sendo afetados pela influência do contexto em que 

atua. 

2.5.1 - Imagem corporativa e identidade 

Enquanto a imagem é como um objeto é percebido, a 

identidade é uma aspiração da empresa, isto é, como se deseja que a 

imagem seja percebida (Aaker, 1996, p.80-83). A identidade é formada pelos 

                                                 
26 BEVIS, J.C. Corporate image studies. In: Ferber, R. (ed) Handbook of marketing research. New 
York: McGraw-Hill Book Company, 1974, p.207 apud Tavares, 1997, p.65. 
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elementos palpáveis, visíveis da companhia, como nome, símbolo, cores, 

características do produto e instalações, stands, displays, etc. (Olins, 1990, 

p.7). A identidade na empresa surge internamente a partir das práticas 

gerenciais cotidianas que afetam os funcionários e, externamente, os demais 

públicos (Tavares, 1997, p.68). Segundo Chajet (1989, p.18), a identidade 

corporativa é o elemento mais visível da estratégia corporativa, assim como 

o mais importante para a imagem da empresa. Caso seja apropriadamente 

gerenciada, a identidade corporativa pode melhorar a forma como a 

empresa é vista pelo público. Se a imagem não é um reflexo da identidade 

pretendida, algo está errado, sendo necessário alterar a identidade. Um 

programa significativo de identidade corporativa pode tornar melhor e mais 

atrativa a imagem corporativa. 

A identidade também auxilia os executivos a focarem 

práticas de comunicação e a formatarem a imagem da forma desejada. 

Empresas em processo de expansão devem ter flexibilidade, pois o aumento 

de participação de mercado freqüentemente leva seus bens, serviços, 

clientes, e suas necessidades a se modificarem. Nestes casos, os melhores 

sistemas de identidade são aqueles que permitem alterações sem 

comprometer a integridade de uma identidade estabelecida (Chajet, 1989, 

p.18). 

Fombrun (1996, p.36) afirma que a identidade 

corporativa decorre das experiências da empresa, desde sua fundação, de 

seus registros de sucessos e fracassos, descrevendo as características da 

empresa que surgem para serem efetivas e constantes para os empregados. 
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Olins (1990, p.78) identifica três tipos de identidade 

corporativa: monolítica, endossada e de marca. Embora esta classificação 

pareça simples e concisa, na prática as fronteiras entre os três diferentes 

tipos são nebulosas. 

A identidade monolítica é aquela cuja organização usa 

um nome e um estilo visual padronizado, independente da região ou país em 

que atue. Assim, os empregados, onde quer que trabalhem, e quaisquer que 

sejam suas bases social, religiosa ou cultural, podem identificar-se com todo 

o empreendimento. Oferece a vantagem de maior clareza e economia na 

declaração de seus padrões. Contudo, demanda alta qualidade, 

performance consistente e atenção aos detalhes (idem, p.82)27. 

A identidade endossada está baseada no conceito de 

que partes individuais de uma organização podem ser prontamente 

identificadas, cada qual com seu nome, cultura e tradições28, mas também 

como fazendo parte de um todo maior. Tendem a ser negócios 

diversificados, freqüentemente operando numa grande quantidade de 

atividades, mas ansiosos por reter o valor associado às marcas e empresas 

                                                 
27 Uma característica da identidade monolítica é sua longevidade, como, por exemplo, das empresas 
petrolíferas, que têm versões de suas identidades por um período muito extenso que, em alguns casos, 
chega a quase um século. Apesar destas identidades serem regularmente monitoradas e modificadas 
onde haja necessidade, fundamentalmente não mudam muito. Por exemplo, a Shell regularmente 
revisa sua identidade, alterando o formato de seu símbolo e modificando sua tipografia para mantê-los 
atualizados. Mas o elemento básico do qual a identidade provém, como o nome, as cores, o formato de 
uma concha, têm sido mantidos (op.cit., p.84-85). 
28 Um exemplo da utilização de identidade endossada é a General Motors, que pode ser identificada 
como marca, mas que apresenta suas divisões também identificáveis: Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, 
Buick e Cadillac (Olins, 1990, p.105). Empresas que projetam uma identidade endossada têm a 
característica de crescerem muito através da aquisição de concorrentes. Gee (1991, p.7-8), por sua 
vez, posiciona-se diferentemente quanto a esta questão, afirmando que a imagem corporativa pode 
influenciar na aquisição de uma empresa por outra, mas a imagem não pode ser comprada, pois 
imagem é algo que deve ser criado. Cita, como exemplo, o caso da aquisição da Tiffany - que é uma 
joalheria direcionada ao público norte-americano de elevado poder aquisitivo - pela Avon - que é uma 
vendedora de cosméticos porta a porta. Tal situação, além de não elevar a imagem da Avon, erodiu a 
imagem da Tiffany. 
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adquiridas e, ao mesmo tempo, impondo seu próprio estilo gerencial, seu 

sistema de recompensa e suas atitudes (idem, p.100-102). 

Identidade de marca ocorre quando a empresa não tem 

seu nome tão forte junto ao público consumidor, mas quem possui essa 

força são suas marcas como, por exemplo, a Unilever, com as marcas 

Sunlight, Lifebuoy, Vim, Monkey Brand e Plantol (idem, p.110-115). 

A identidade é importante, pois, para haver um impacto 

no ambiente externo, o ponto de partida deve ser o ambiente interno da 

empresa (Gee, 1991, p.59-133). Nesse sentido, Dowling (1993, p.107), 

assevera existirem quatro abordagens que podem ser adotadas para 

integrar as atividades internas da empresa e coordená-las com as 

comunicações externas a fim de projetarem a imagem desejada aos 

diversos grupos, conforme quadro 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - Construindo uma imagem corporativa: quatro abordagens 
Modelo Questão do presidente Papel do presidente 
a)”Desbravador” “Como posso criar uma 

organização para alcançar 
meus sonhos?” 

Líder 

b)“Comandante” “Como posso criar uma 
imagem ótima?” 

Analista racional 

c)”Modificador” “Tenho uma imagem 
diferente na mente, como 
posso implementá-la?” 

Coordenador 
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Modelo Questão do presidente Papel do presidente 
d)”Visionário” 1.”Como conseguir que os 

altos executivos se 
comprometam, tenham uma 
visão compartilhada e com 
uma imagem corporativa 
desejada?” 
2)”Como envolver toda 
organização na 
implementação?” 

Mentor 

FONTE: DOWLING, 1993, p.107. 

 

Estas abordagens delineadas no quadro 2 diferem 

principalmente em como o presidente da empresa usa a cultura da 

organização e suas políticas formais para planejar a imagem desejada e 

conseguir o compromisso dos executivos e demais empregados. 

Algumas vezes a identidade corporativa é espelhada 

de forma acurada, mas na maioria das vezes a imagem é distorcida devido a 

uma possível tentativa da empresa em manipular o público através de 

propaganda ou através de rumores sobre a empresa e que fogem de seu 

controle (Fombrun, 1996, p.68). 

 

2.5.2 Imagem corporativa e reputação 

Segundo Herbig e Milewicz (1993, p.18), a reputação 

tem sua origem nos atributos externos que o público imputa a uma 

organização através das ações desta no transcorrer de um determinado 

lapso de tempo. Esta imputação está baseada na habilidade em realizar uma 

atividade repetidamente de forma similar, ou seja, é uma noção histórica que 

requer consistência, que decorre de quaisquer sinalizações de mercado, 

inclusive das provenientes de informações fornecidas sem intenção 

premeditada. 
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Uma empresa que perde sua reputação é aquela que, 

continuamente, falha em cumprir suas sinalizações de mercado. A 

conseqüência da diminuição de sua reputação impossibilita a empresa em 

efetuar sinalizações futuras, já que pouca atenção será dada às mesmas 

(idem, ibidem). 

Assim, o conceito de reputação depende da crença 

inicial e observação do passado de uma empresa. Ao fornecer informação 

acurada, uma empresa pode melhorar sua reputação, mas possivelmente ao 

custo da diminuição de ganho imediato que teria caso ludibriasse os clientes. 

Desta forma, seria preferível uma empresa ter perdas no curto prazo para 

construir uma reputação de longo prazo, mas que pode aumentar a 

probabilidade de ganhos no longo prazo (idem, ibidem). 

Segundo Gee (1991, p.3-4) imagem positiva e 

reputação são os ativos mais importantes que uma empresa possui, pois 

enquanto a imagem é o fator que faz com que o consumidor adquira um bem 

ou produto de uma determinada empresa, a reputação é que faz com que os 

clientes voltem, devendo, por isto, ser um objetivo de longo prazo. Contudo, 

a construção de uma imagem positiva é essencial ao estabelecimento de 

uma reputação de longo prazo que seja lucrativa e poderosa. No que se 

refere à relação entre reputação e tamanho da empresa, Tavares (1997, 

p.70) afirma que as grandes empresas tendem a ter melhor reputação no 

longo prazo. 

Para Gomes e Sapiro (1993, p.85), uma sólida 

reputação torna o consumidor desejoso por pagar mais pelo produto ou 

serviço (que se sente valorizado ao adquirir produtos e marcas de empresas 
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conceituadas)29; atrai e mantém os melhores profissionais ansiosos por 

trabalhar na empresa, facilitando o recrutamento dos talentos da 

concorrência; possibilita acesso aos diversos mercados; serve como fator de 

credibilidade de uma imagem corporativa construída anteriormente; e 

funciona como fator de alavancagem para uma rápida aceitação de novos 

produtos30. 

Shapiro (1982, p.20-35) considera a reputação um 

atributo imperfeito, pois como demanda o transcurso de um determinado 

tempo, é mais nítida logo após a última transação. Assim, como a atitude 

frente à próxima transação depende da transação anterior, esta nitidez tende 

a diminuir com o tempo decorrido entre as transações. 

Tavares (1997, p.71) ressalta que, como uma mesma 

empresa pode privilegiar um determinado aspecto em detrimento de outro, 

pode também beneficiar um determinado público às expensas de outro, 

como, por exemplo, proporcionar excelente ambiente de trabalho para os 

empregados, mas pouca satisfação aos investidores, fato que seria 

responsável pela existência de reputações distintas. 

Segundo Fombrun (1996, p.11), a reputação 

desenvolve-se a partir de práticas que buscam modelar a identidade, e sua 

construção é resultante da integração de percepções de relacionamentos 

mantidos com pessoas de dentro e de fora da empresa como, por exemplo, 

se a empresa é um bom lugar para os empregados, uma boa provedora de 

                                                 
29 Para Shapiro (1982, p.20-35) a reputação de uma empresa está intimamente relacionada com suas 
receitas, já que, com a melhora de sua reputação, as vendas seguem na mesma direção. 
30 Nesse sentido Herbig e Milewicz (1993, p.18) e Gee (op.cit., p.5) afirmam que a reputação pode 
ser utilizada na relação dos consumidores com as empresas como meio de inferir a qualidade de um 
produto qualquer. Contudo, se a reputação de uma empresa for positiva, e um novo produto não 
corresponder às expectativas, pode resultar num processo de erosão da reputação. 
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produtos para os clientes, um bom investimento para os acionistas e uma 

boa cidadã para a comunidade. 

Tavares (1997, p.69) afirma que a reputação se 

desenvolve a partir das práticas permanentes da identidade, sendo que sua 

construção decorre da integração de percepções e de relacionamentos 

mantidos dentro e fora da empresa, conforme figura 3. 

 

Identidade corporativa

Nomes
Auto-representação

Imagem junto

ao consumidor

Reputação corporativa

Imagem junto

à comunidade

Imagem junto

ao investidor

Imagem junto

ao empregado

 

Fonte: Tavares, 1997, p.70. 

Figura 3 – Relação entre identidade e reputação 

A reputação desenvolve-se pelo fluxo de informações 

de um usuário a outro. Portanto, a transação entre uma determinada 

entidade e outros elementos deve ter ocorrido para que a reputação se 

estabeleça. 
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2.6 Imagem de classe de produto 

A imagem de classe de produto é a forma como o 

consumidor vê um produto ou categoria de produtos independentemente da 

marca ou organização que a oferece no mercado. Assim, automóveis, 

cigarros e roupas seriam classes distintas de produtos. 

Segundo Worcester (1986, p.602), em alguns casos a 

imagem da classe de produtos ultrapassa a imagem da empresa, sendo que 

esta pode ficar restrita à primeira. A imagem de classe de produto abrange 

todos os produtos que compartilham da mesma função, independentemente 

da marca que tenham ou da empresa que os produzam. Existem para 

satisfazer necessidades e desejos específicos e desempenham papéis 

determinados na vida do consumidor, estando relacionados com 

determinados tipos de consumidores e competem - direta ou indiretamente - 

com outras classes de produtos pela renda disponível do consumidor. 

Assim, produtos poluentes podem ter imagem negativa, 

independente de quem seja seu fabricante. O oposto disto pode ocorrer com 

produtos biodegradáveis ou recicláveis (Strehlau, 1996). 

A pesquisa de compatibilidade de produto pode ser 

realizada para determinar se um novo produto é compatível com a imagem 

da empresa. A compatibilidade do ponto de vista do cliente pode ser 

diferente do considerado pela gerência. Se o novo produto não for 

compatível com a imagem da empresa, podem ser utilizadas marcas 

diferentes para dissociar o produto da empresa. 

Para Cardozo (1974-75, p. 85-98), a imagem da classe 

de produtos pode ser tão poderosa que a imagem de uma loja e sua posição 
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competitiva podem variar em função dela. Assim, dependendo do 

departamento (isto é, da classe de produtos) avaliado, a imagem da loja 

varia e, portanto, uma mesma loja pode ter imagens diferentes para um 

mesmo consumidor dependendo da classe de produtos que está sendo 

levada em conta. Em contrapartida, as imagens de algumas lojas 

pertencentes a empresas distintas podem ser identicamente avaliadas pelo 

fato de possuírem a mesma classe de produtos. 

 

2.7 Imagem de Marketing 

Segundo Barich e Kotler (1991, p.95), imagem de 

marketing diz respeito à forma como o consumidor e outros públicos avaliam 

a qualidade da oferta da empresa através de seu composto de marketing. 

Para Marconi (1997, p.14), a imagem de marketing ajuda a construir o nome, 

a reputação e as percepções que aumentam a consciência do produto e a 

participação de mercado. 

Barich e Kotler (1991, p.96-97) afirmam que é neste 

nível que a empresa pode manipular os elementos do composto de 

marketing a fim de melhor atingir o público almejado. A diferença entre a 

imagem corporativa e a imagem de marketing é que enquanto a primeira 

busca atitudes positivas frente às ações da empresa, como elevar o desejo 

de potenciais empregados em trabalhar nela e alterar a legislação de forma 

que favoreça a empresa, a imagem de marketing objetiva estimular a 

ocorrência de comportamentos positivos quanto ao produto/serviço 

oferecido, com o intuito de incitar a ocorrência do comportamento de compra 

do consumidor. A imagem corporativa descreve como o público percebe as 
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ações da empresa, mas uma boa imagem corporativa não é o que faz uma 

empresa sobreviver caso tenha uma imagem de marketing ruim. 

Segundo Barich e Kotler31, os componentes da imagem 

de marketing são provenientes de três dimensões: as ofertas, os públicos e 

os demais fatores. A figura 4 demonstra que os elementos componentes da 

imagem de marketing - presentes na parte interna do retângulo - são 

provenientes dos fatores da imagem corporativa. 

 

 

 C O M P O N E N T E S  D A  I M A G E M  D A  C O M P A N H I A  ( E L E M E N T O S  F O R M A D O R E S )

F a t o r e s O f e r t a s

C o m p o n e n t e s  d a  I m a g e m
d e  M a r k e t i n g

      C o n d u t a  S o c i a l
                  F i l a n t r o p i a
 C o n d u t a  c o m  e m p r e g a d o s
               C o n d u t a  n o s  n e g ó c i o s

                      F o r ç a  d e  V e n d a s
               C a n a i s   d e  D i s t r i b u i ç ã o
                                            S e r v i ç o
                                                S u p o r t e
                                                        P r e ç o
                                                    C o m u n i c a ç ã o
                                                                   P r o d u t o

                      M a r c a  X
                P r o d u t o  X
           S e r v i ç o  X

C o n s u m i d o r e s
  C o n s u m i d o r e s
  P o t e n c i a i s
  D i s t r i b u i d o r e s / V a r e j i s t a s
M í d i a
  J o r n a i s
  R e v i s t a s
  T V
  R á d i o s
C o n s u l t o r e s
  “ R e c o m e n d a d o r e s ”
  A n a l i s t a s  I n d u s t r i a i s
P ú b l i c o  F i n a n c e i r o
  A c i o n i s t a s
  C o m u n i d a d e s  d e  I n v e s t i m e n t o
F o r n e c e d o r e s
C o n c o r r ê n c i a
P ú b l i c o  I n t e r n o
  A d m i n i s t r a d o r e s
  S t a f f
  D i r e t o r e s
G o v e r n o s
E n t i d a d e s  d e  C l a s s e
  O r g a n i z a ç õ e s  d e  c o n s u m i d o r e s
  G r u p o s  a m b i e n t a i s
  G r u p o s  d e  i n t e r e s s e  p ú b l i c o
P ú b l i c o s  L o c a i s
  R e s i d e n t e s  v i z i n h o s
  L í d e r e s  C o m u n i t á r i o s
  G r u p o s  C o m u n i t á r i o s
P ú b l i c o  e m  G e r a lP ú b l i c o s  

ADAPTADO DE: BARICH, H. e KOTLER, P. (1991, p.96) 

Figura 4 - Componentes da imagem de marketing inseridos na imagem 
corporativa 
 

As imagens diferem de empresa para empresa, tendo 

                                                 
31 Idem, ibidem. 
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forças e fraquezas distintas para os diversos públicos. Desta forma, o 

gerenciamento da imagem de marketing – analogamente à imagem 

corporativa - deve buscar compreender a diferença de comportamento 

desses diversos públicos a fim de organizar seus esforços na direção 

apropriada32. 

No que se refere à formação de imagem de produto, 

Levy e Glick33 afirmam que são necessários os seguintes fatores por parte 

do consumidor: conhecimento a respeito dos aspectos técnicos do produto, 

confiança no desempenho do produto, confiança a respeito do valor do 

objeto e confiança sobre a adequação da marca. 

No que se refere à imagem relacionada ao fator preço, 

Aaker (1996, p.39) afirma que na quase totalidade das empresas há 

pressões para aceitar competição por preços, pois em todos os setores a 

perspectiva é a mesma: competição de preços como elemento principal, 

estimulado pelo poder dos grandes varejistas sobre clientes que procuram 

produtos mais baratos, pelo crescimento reduzido do mercado e pela 

capacidade saturada de concorrentes na categoria. Contudo, como o preço 

é uma abstração complexa que está relacionada aos benefícios oferecidos, 

muitas vezes um preço mais elevado pode dar impressão de maior 

qualidade, um posicionamento premium (idem, p.115). 

Para Barich e Kotler (op.cit., p.97), a procura do menor 

preço pela melhor qualidade resulta da busca do consumidor pela 

maximização do valor, do produto que oferece, em relação à concorrência, o 

melhor “valor de entrega”, que consiste na diferença entre valor percebido 

                                                 
32 Idem, ibidem. 
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pelo cliente e valor efetivamente pago34. 

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras, 

1998, p.34), em pesquisa efetuada com o consumidor brasileiro, constatou 

que o fator “preço mais baixo” é citado uniformemente por todas as classes 

sociais como o mais importante no processo de decisão de compra, sendo, 

certamente, variável de relevância na formação da imagem de marketing. 

No que se refere a aspectos que relacionam imagem à 

comunicação e à propaganda, Gee (1991, p.10) afirma que mesmo que a 

imagem seja considerada irrepreensível, a empresa nunca deve considerá-la 

como absolutamente acertada e definitiva, devendo, sempre que possível, 

promovê-la. 

Boulding (1956, p.8-10) afirma que, quando uma 

mensagem atinge uma imagem, uma de três situações pode ocorrer: ou a 

imagem pode permanecer a mesma; ou a mensagem pode afetar ou 

impactar na imagem, alterando-a de uma forma definida, adicionando ou 

subtraindo determinadas características; ou pode haver uma alteração 

revolucionária, uma conversão na imagem. Contudo, as alterações no 

segundo e terceiro casos podem ser menos profundas do que aparentam 

devido à grande quantidade de material inconsciente que não se altera e à 

pouca alteração no comportamento. Geralmente a imagem permanece 

resistente à mudança devido ao fato do recebimento de mensagens que 

                                                                                                                                           
33 LEVY, S.; GLICK, I.O. Imagens e o simbolismo. In: BRIT, S.; BOYD, H. (ed.). Marketing – 
gerência e ação executiva. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, p.411 apud Tavares, 1997, p.64. 
34 As assertivas de Aaker e de Barich e Kotler relativas ao preço, apesar da aparente divergência na 
formulação, convergem com a “hipótese da racionalidade” apresentada na teoria econômica a respeito 
do mercado em concorrência perfeita, na qual, além dos empresários que buscam maximizar o lucro, 
os consumidores buscam maximizar a satisfação ou utilidade derivada do consumo de um bem 
(Vasconcellos & Troster, 1998, p.146). Deve-se enfatizar, contudo, que a satisfação deve ser 
considerada como um fator subjetivo, representante da “visão utilitarista”, na qual prepondera a 
soberania do consumidor (idem, p.50).  
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sejam conflitantes com a imagem têm, como primeiro resultado, a rejeição 

do indivíduo como um fato inverídico. Paradoxalmente, o fenômeno da 

reorganização da imagem continua sendo um fator importante, pois ocorre, 

mesmo que minimamente, em situações menos espetaculares que na 

conversão. 

Dowling (1993, p.104) afirma que as comunicações de 

marketing podem ser vistas como a busca da empresa em transmitir sua 

auto-imagem ideal para os diversos públicos. Nesse sentido, uma 

mensagem repetida com freqüência acima do usual ou com elevada 

autoridade pode quebrar as resistências do indivíduo e alterar a imagem 

anterior, tendo como efeito um realinhamento ou reorganização de toda 

estrutura de conhecimento. Mas mensagens que estão de acordo com a 

imagem pré-existente possuída pelo indivíduo são mais facilmente 

recebidas, pois causam menos modificações nas estruturas de 

conhecimento. Segundo Boulding (1956, p.12-13), este tipo de comunicação 

pode, inclusive, ter o efeito de aumentar a estabilidade, isto é, elevar a 

resistência sobre mensagens desfavoráveis. 

Para Marconi (1997, p.3), apesar da percepção e da 

realidade serem, freqüentemente, a mesma coisa, a comunicação pode criar 

ilusões, afetando a percepção que os indivíduos têm da realidade. Nesse 

sentido, Ries e Trout (1987, p.22) afirmam que caso fosse o consumidor 

médio racional ao invés de emocional, não haveria lugar para a propaganda, 

pelo menos para a atualmente utilizada. 

Para Gomes e Sapiro (1993, p.85), no passado os 

esforços de comunicação de imagem eram considerados periféricos à 



 
 
 

44 

 
 

estratégia corporativa, mas isto se alterou devido tanto ao incremento da 

complexidade interna da empresa quanto ao pluralismo ambiental, podendo 

levar o consumidor a não compreender as mensagens da empresa caso 

estas não sejam claras. 

Gardner e Levy (1955, p.38) afirmam que, para ser 

frutífera, uma abordagem de comunicação deve abranger objetivos de longo 

prazo e ser consistente com os mesmos e com o produto. Para isto, a 

empresa deve avaliar a imagem atual, as diferentes avaliações dos grupos 

de consumidores mais importantes, e a imagem de marcas concorrentes. 

Ações básicas podem estabelecer limites no tipo de imagem que pode ser 

desenvolvida ou nos tipos de satisfação que a imagem do produto pode 

implicar. Contudo, um dado produto pode ter uma imagem tão forte no que 

se refere a alguns aspectos que se torna mais fácil aceitá-los do que tentar 

alterá-los (Gardner & Levy, op.cit., p.38; Ogilvy, 1976, p.96-97)35. 

Dowling (1993, p.105) afirma que outros elementos de 

comunicação que ajudam a projetar a imagem da empresa são os símbolos 

de identidade, como nome da organização, seu logotipo e suas cores. O 

design destes símbolos é fundamental para auxiliar os grupos externos a 

reconhecerem a organização e reafirmarem sua confiança na mesma. 

Para Chajet (1989, p.18), deve haver coordenação 

entre as diversas práticas de marketing e de comunicação - tais como 

propaganda, mala direta, sinalização e relações públicas - pois além de 

realçar a imagem corporativa, diminui os riscos de fragmentação da imagem. 

Nesse sentido, empresas que se encontram em processo de expansão, 

                                                 
35 Para Gardner e Levy (idem, ibidem), um produto pode estar tão associado à utilização em ocasiões 
especiais que pode ser desastroso tentar torná-lo rapidamente como de utilização diária. 
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passando a ter recursos para empregar em diversos meios de comunicação 

e práticas de marketing devem considerar o fator coordenação como o mais 

importante, pois a falha no desenvolvimento de uma política coerente para 

gerenciar estes sistemas pode macular a imagem da empresa. 

Gee (1991, p.14) enfatiza a importância da avaliação 

de viabilidade ou não da propaganda, inclusive quando há desgaste da 

imagem, pois a percepção do público pode ser ainda pior com a propaganda 

do que seria caso a empresa não tivesse qualquer tipo de campanha. 

2.7.1 Comunicação e posicionamento 

Para conhecer os aspectos mais fundamentais das 

necessidades do consumidor, a empresa e seu pessoal de propaganda 

devem ter uma grande consciência da natureza social e psicológica da 

utilização dos produtos. Assim, faz-se necessário efetuar, constantemente, o 

levantamento de novas concepções e orientações para poder compreender 

o processo de comunicação e explorar criteriosamente os objetivos e 

atitudes mais pertinentes do produto e da marca. Esta exploração deve levar 

em conta as características do produto, as necessidades humanas a que se 

presta e a forma como o faz, as dimensões utilizadas na avaliação de 

marcas de tal produto, e onde a marca se situa nestas dimensões. Nesse 

sentido, a propaganda encontra-se intimamente relacionada ao 

posicionamento, que é efetivado através da propaganda. 

Segundo Ries e Trout (1987, p.18-25), posicionamento 

pode ser definido como uma posição ocupada por um objeto na mente do 

consumidor, uma classificação mental que a empresa/produto ocupa em 
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relação à concorrência. O conceito de posicionamento fundamenta-se na 

proposição de que não basta à empresa descobrir ou inventar algo novo. 

Deve-se fazer com que seu produto seja o primeiro a ocupar determinada 

posição na mente do consumidor, incutindo determinada informação 

diferenciada. Para encontrar uma posição única, deve-se ignorar a lógica 

convencional, buscando-se o conceito do produto na mente do cliente 

potencial. É nesse sentido que Levitt (1985, p.78) afirma que “o homem não 

vive só de pão, mas principalmente de slogans”, asserção que posiciona a 

crença e o sentimento como determinantes mais potentes do que fatores 

materiais, e as emoções como tendo controle sobre as ações. 

Ogilvy (1976, p.96) reassegura a importância do 

posicionamento, afirmando que empresas que relutam em aceitar qualquer 

limitação à imagem da marca tornam-na sem personalidade, neutra e 

diluída. 

Segundo Ries e Trout (op.cit., p.142), a prática do 

posicionamento é a procura do óbvio, do conceito mais direto a ser 

comunicado que pode fazer sentido para o receptor da mensagem. Contudo, 

afirmam que os conceitos óbvios são os mais difíceis de serem reconhecidos 

pelo pessoal de propaganda. Para posicionar é necessário buscar entender 

o que pensa o consumidor. Se a posição buscada exige um corpo a corpo 

com o líder de mercado, o melhor a fazer é contornar o obstáculo ao invés 

de investir contra ele. Muitas vezes, para criar uma posição viável, faz-se 

necessário reposicionar outra marca, ou uma categoria inteira de produtos36. 

                                                 
36 Ries e Trout (1987) citam como exemplo o caso do Tylenol, foi posicionado como analgésico que 
não contém dipirona (substância que causa diversos efeitos colaterais), contrariamente à aspirina, que 
contém esta substância. 
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Cardozo (1974-75, p.97) afirma que o posicionamento 

de um produto pode, inclusive, ser transferido ao estudo da imagem de uma 

loja. Assim, um novo conceito de varejo pode ser testado, junto ao público, 

da mesma forma como um novo produto no mercado. 

 

2.8 Imagem de marca 

Segundo Kotler (1996, p.386), uma marca é um nome 

e/ou símbolo distintivo (como logomarca, logotipo, símbolo, design de 

embalagem, etc.) com o objetivo de identificar os bens ou serviços de cada 

vendedor ou grupo de vendedores, diferenciando tais bens ou serviços 

daqueles oferecidos pelos concorrentes. Uma marca identifica a origem do 

produto e protege - tanto o consumidor quanto o produtor - dos concorrentes 

que oferecem produtos aparentemente idênticos. 

Ogilvy popularizou a idéia de marca na década de 60 

(Fé, 1997, p.43), apesar da noção de marca, segundo Farquhar 37, existir a 

séculos, pois, já no antigo Egito, os fabricantes de tijolos colocavam 

símbolos em seus produtos para identificá-los e, na Europa da Idade Média, 

as associações de comércio utilizavam “marca registrada” para assegurar ao 

consumidor qualidade e obter proteção legal. 

Olins (1990, p.115), por outro lado, assevera que a 

idéia de marca surgiu no século dezenove, quando se buscou transformar 

uma commodity num produto diferente do produzido pela concorrência, e 

que as empresas, principalmente as americanas, que criaram a idéia de 

marca, começaram quase da mesma forma. A partir produtos comuns, como 

                                                 
37 FARQUHAR, P.H. Managing brand equity. Journal of advertising research, August/September, 
1990, p.7-12 apud Aaker, 1998, p.7. 
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sabão, chá, café ou banha, criaram-lhes embalagem e deram nome 

distintos. 

Segundo Aaker e Keller (1990, p.27), a imagem de 

marca é tão importante que, a fim de minimizarem os riscos de fracasso, 

muitas empresas recorrem às extensões de marca ao invés de utilizarem 

marcas novas para seus produtos, pois fornecem ao consumidor a 

familiaridade e conhecimento de uma marca conhecida, além de diminuírem 

os custos provenientes de ganhos de distribuição e/ou aumento na eficiência 

das despesas promocionais38. 

Han (1989, p.223) afirma que a marca pode conter 

muitas informações sobre um produto, funcionando como uma articuladora 

destas informações, um construto sumarizado. Para Kapferer39, apesar de 

estar intimamente relacionada ao produto, a marca difere deste, pois o 

produto não fala por si, a marca é que dá o significado e fala por ele. Herbig 

e Milewicz (op. cit., p.21-22) afirmam que, para que as marcas tenham 

sucesso e sejam lucrativas, deve-se desenvolver uma reputação positiva. 

Tavares (1997, p.44-56) considera a marca como o 

principal elemento articulador da formação da imagem, identidade, 

reputação e do posicionamento da empresa, pois confere distinção aos 

produtos. O propósito primário da marca é distinguir o produto de forma que 

o mesmo possa ser facilmente identificado. Além disso, a marca é um dos 

                                                 
38 Aaker e Keller (idem, p.28), contudo, alertam para os riscos de uma extensão mal feita que, ao invés 
de valorizar o produto novo, pode deteriorar a imagem da marca, pois o impacto da crença na marca 
na classe original de produtos pode não ser positiva no contexto da nova classe de produtos. Nesse 
sentido, Ogilvy (1976, p.96-97) afirma que lançar outra marca pode ser melhor que buscar alterar a 
marca existente, pois algumas marcas podem estar tão ligadas a períodos recessivos que imagem não 
se altera mesmo em épocas mais prósperas. 
39 KAPFERER, J.. Strategic brand management: New approaches to creating and evaluating brand 
equity. New York: The Free Press, 1992, p.14 apud Aaker, 1998, p.7. 
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componentes estratégicos que as empresas utilizam para diferenciar sua 

oferta, na medida em que procuram atender melhor às expectativas de 

determinados grupos de consumidores, evitando a tendência natural à 

“commoditização”. Relaciona-se também à criação e manutenção de valor 

percebido, pois, através da marca, o fabricante promete e entrega ao 

consumidor um valor superior não encontrado no mercado. 

Segundo Herbig e Milewicz (1993, p.21-23), como os 

produtos e serviços vêm se tornando cada vez mais commodities, a 

utilização de marca tende a ser uma poderosa ferramenta para as empresas 

manterem-se no mercado, por fazer com que o consumidor acredite que 

uma marca bem conhecida irá satisfazer suas necessidades de forma 

melhor que uma marca desconhecida. Para os autores, o propósito primário 

de uma marca é fornecer ao usuário um significado simbólico que o auxilie 

no reconhecimento do produto e no processo de tomada de decisão. Além 

disso, a imagem da marca define se a mesma está preenchendo as funções 

da classe de produto a que pertence, sua aparência e estilo, embalagem, 

preço e o valor que possui. 

Olins (1990, p.115) afirma que a marca é uma das 

formas mais poderosas de se promover um produto por ser cuidadosa e 

deliberadamente criada para atrair um grupo particular de pessoas num 

determinado tempo, podendo ser influente, complexa, altamente imbuída de 

simbolismo e dirigida a um mercado específico. 

Gardner e Levy (1955, p.35) utilizam o termo “objeto 

público” para marca, e consideram-na como tendo sua utilização mais 

abrangente do que simplesmente a de diferenciar os fabricantes entre si. É 
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um símbolo complexo que representa uma variedade de idéias e atributos, 

comunicando muitas coisas ao cliente, e não somente os aspectos literais e 

objetivos, mas um conjunto de associações que foram construídas e 

adquiridas por um determinado período de tempo. O “objeto público” é o 

resultado líquido, a característica ou personalidade que pode ser mais 

importante para o status total (e para as vendas) da marca que muitos 

fatores técnicos do produto. 

Jacoby et al.40 afirmam que as concepções sobre as 

diferentes marcas são provenientes das variações sutis nos sentimentos a 

respeito delas, e não necessariamente das qualidades do produto. Por isto, 

muitas vezes o papel da marca explica a relativa dominância da informação 

da marca sobre o preço num julgamento de qualidade. 

Esta concepção da marca obriga a reconsiderar a 

forma como a comunicação deve ser efetuada para o público. Segundo 

Gardner e Levy (1955, p.36-37), uma marca com boa reputação tem uma 

imagem estável, pois a percepção que os consumidores têm da mesma não 

são totalmente flexíveis, isto é, não mudam muito rapidamente, mas são 

construídas com o decorrer do tempo e de forma muitas vezes 

imperceptível. Nesse sentido, Tavares (1997, p.46) afirma que uma marca 

por si só não garante um nível objetivo de qualidade, pois, apenas através 

da existência, permanência e manutenção de um padrão, torna-se 

progressivamente um contrato virtual. 

Algumas vezes, as noções que os indivíduos têm a 

                                                 
40 JACOBY, J.; OLSEN, J.J.; HADDOCK, R.A. Price, brand name and product composition 
characteristics as determinant of perceived quality. Journal of applied psychology, 56 (6), 570-9 
apud Han, 1989, p.223. 
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respeito de uma marca podem não ser relevantes para aqueles que 

realmente utilizam e conhecem o produto, mas muitas vezes podem influir 

na decisão de outros indivíduos consumirem. 

Segundo Tavares (op.cit., p.35-37), o processo para 

criação de marca passou por diversas fases. A primeira fase correspondeu à 

associação ao nome do proprietário (ex.: as atividades do Conde Francisco 

Matarazzo); a segunda à associação de algum topônimo (ex.: whisky 

escocês), a terceira associada a processos produtivos (ex.: General Electric) 

e a quarta com a utilização de nomes de marketing (ex.: Coca-Cola). O autor 

afirma que, apesar da utilização do nome pessoal ser um processo 

aparentemente primitivo, é incontestável sua contribuição para o 

desenvolvimento da questão de imagem associada à marca. Ressalta ainda 

que os nomes ligados a pessoas e lugares podem tornar-se limitados no 

tempo e no espaço, e os nomes de marketing, ao contrário, tendem a ser 

mais atemporais e aterritoriais. Entretanto, as diversas modalidades 

coexistem. 

Segundo Tavares (idem, p.47-49), as marcas podem 

ser de indústria, de comércio ou de serviços. Pode-se ainda distinguir entre 

marca nominal, logomarca, marca registrada, slogans e griffes.41 

No que se refere especificamente à logomarca, 

Fernandes (1999, p.212-213) afirma que esta reflete a personalidade e 

representa a organização, possuindo um conjunto complexo de significados 

relacionados a uma figura/sinal. Além disso, possui vida própria, podendo 

                                                 
41 A marca nominal é a parte da marca que pode ser lingüisticamente expressa, podendo ser uma letra, 
grupo de letras, palavra ou grupo de palavras. A marca registrada diz respeito ao direito de 
exclusividade de uso pela empresa ou de cessão deste direito. Os slogans são vocalizações, frases ou 
sentenças da marca usadas repetidamente na propaganda de uma empresa, produto ou serviço. Griffe é 
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difundir serviços e produtos da empresa e funcionando como um fator de 

diferenciação, expressando qualidade, valor, originalidade e confiança. Por 

este motivo, o processo de criação de uma logomarca deve basear-se na 

estratégia da empresa, sendo estabelecida apenas após pesquisa, e sua 

criação deve solucionar problemas gráficos. Segundo o autor, a tendência 

atual é a utilização de símbolos abstratos, geralmente formas geométricas, 

pois são mais fáceis de ser lembradas e associadas à empresa. A fim de 

evitar o desgaste da logomarca, esta deve sofrer constantes modificações 

de acordo com as necessidades. 

Levin42, por sua vez, considera a logomarca como o 

reflexo mais palpável da imagem de um profissional de marketing, e a 

ausência da devida cautela em sua criação, ao invés de melhorar a imagem 

da empresa, pode deteriorá-la ou destruí-la. 

Kotler (1996, p.392) afirma que, quanto à decisão da 

adoção de nome para marca, podem ser utilizadas quatro estratégias: marca 

individual (para cada produto), marca global para todos os produtos, marcas 

separadas por famílias de produtos e marca de empresa combinada com 

marca de produto. 

Para Tavares (1997, p.53), a marca nominal pode ser 

escolhida com o intuito de sugerir semanticamente a categoria do produto ou 

do serviço, ou os atributos ou benefícios importantes dentro dessa categoria. 

Nesse segundo caso, as implicações mercadológicas são: aumentar a 

consciência de marca e identificar o produto, sugerir o que o produto pode 

fazer, permitir certa inferência de atributos e benefícios, e facilitar as 

                                                                                                                                           
uma imagem fixada de uma assinatura de um criador, utilizada como marca (idem, ibid.). 
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atividades de marketing planejadas para vincular determinadas associações 

à marca43. 

Quanto às decisões de estratégia de marca, existem 

quatro opções (Kotler, 1996, p.393; Aaker & Keller, 1990, p.27): introduzir 

extensões de linha (marcas existentes para, por exemplo, novos tamanhos e 

sabores), extensões de marca (marcas estendidas para novas categorias de 

produtos), multimarcas (novas marcas para a mesma categoria de produtos) 

e marcas novas (para nova categoria de produtos). 

Segundo Kotler (1996, p.393) as qualidades desejáveis 

de uma marca são as seguintes: deve sugerir algo a respeito do produto; 

deve sugerir as qualidades do produto; deve ser fácil de pronunciar, de ser 

reconhecida e lembrada; deve ser inconfundível; não deve ter outros 

significados em países de línguas diferentes. 

Segundo Aaker (1996, p.23), uma marca com elevado 

índice de reconhecimento mas com baixo índice de recordação demonstra 

uma marca problemática, fadada ao perecimento. O oposto disto – 

representado por alta recordação e baixo reconhecimento - não se 

apresenta transtornos à empresa se a mesma estiver trabalhando com uma 

marca de nicho. 

 

2.8.1 Valor patrimonial da marca 

Aaker (1992, p.28) utiliza o conceito de valor 

patrimonial da marca como uma relação entre as vantagens e riscos 

                                                                                                                                           
42 LEVIN, G. Study: some logos hurt image. Advertising age, (September 13), 1993, p.40 apud 
Tavares, 1997, p.48. 
43 KELLER, K.L. Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity. Journal 
of marketing, 57 (January), 1993, p.1-22 apud Tavares, 1997, p.53. 
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associados a uma marca, responsável por adicionar ou subtrair valor de um 

produto ou serviço para a empresa e para o cliente. No caso do consumidor, 

o valor provém da maior facilidade de interpretação e processamento de 

informações, da confiança na decisão de compra e da satisfação no uso. No 

caso da empresa, o valor é proveniente dos seguintes fatores (Aaker, 1992, 

p.28-31; Aaker, 1996, p.27; Aaker, 1998, p.65): eleva a eficiência e a eficácia 

dos programas de marketing, pode aumentar a lealdade, possibilita a prática 

de maiores preços e margens, possibilita efetuar extensões da marca mais 

bem sucedidas, possibilita maior alavancagem do negócio nos canais de 

distribuição, eleva a lealdade à marca. 

Uma marca com valor patrimonial é aquela que possui 

característica de familiaridade com o consumidor e, segundo Herbig e 

Milewicz (1993, p.22), uma marca familiar possibilita: fornecer maior 

credibilidade e visibilidade ao novo produto, reduzir o estágio introdutório do 

ciclo de vida do produto (quando os lucros são negativos), reduzir os custos 

de propaganda, agilizar a distribuição, e agilizar a reposta do consumidor. 

Contudo, o lançamento de um produto que não atenda às expectativas do 

consumidor pode corroer a imagem da marca, sendo aconselhável a 

utilização de marcas individuais, prática que facilita a introdução e retirada 

de produtos sem prejuízo à imagem. 

Segundo Fernandes (1999, p.213), muitas vezes a 

marca pode ter um valor maior que o ativo fixo da empresa, mas devido à 

possibilidade de sofrer desgaste com o decorrer do tempo, há 

obrigatoriedade de modificações de acordo com as necessidades. Nesse 

sentido, Herbig e Milewicz (1993, p.23) afirmam que corroer uma marca 
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pode diminuir seu valor patrimonial, e sua recuperação pode ser de difícil 

execução não apenas em um determinado produto, mas com todos os 

membros da marca familiar. 

Para Doyle (1990, p.5-20), as marcas são patrimônio 

apenas se têm “vantagem diferencial sustentável”, significando “vantagem 

diferencial” a razão que o consumidor tem para preferir uma marca em 

relação às demais, e “sustentável” que a mesma não pode ser facilmente 

copiada pela concorrência. 

Segundo Aaker (1992, p.28-30), os principais ativos 

que o valor patrimonial da marca oferece são: eleva o índice de lealdade à 

marca, aumenta o conhecimento da marca, melhora a avaliação de 

qualidade percebida, associa a marca à qualidade percebida, possibilita a 

manutenção de patentes e marcas registradas e facilita a utilização de 

canais (figura 5). 
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Fonte: Aaker, 1992, p.29 

 

Figura 5 – Construção do valor da marca 
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2.9 Imagem de loja 

De acordo com Martineau (1958, p.47), há uma força 

operativa na determinação da imagem de loja além de fatores funcionais 

como localização, preços e sortimento. A imagem da loja é a forma como a 

loja é definida na mente do consumidor, em parte pelas qualidades 

funcionais e em parte por atributos psicológicos. 

Segundo Pessemier (1980, p.97), as variáveis da 

imagem de loja, de manipulação direta por parte do gerenciador e 

responsáveis pela formação da clientela, são as seguintes: composição da 
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COMPRA 
• SATISFAÇÃO DE USO 

PROPORCIONA VALOR PARA A 
EMPRESA PELO AUMENTO:

• EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS 
PROGRAMAS DE MARKETING

• LEALDADE DE MARCA 
• PREÇOS / MARGENS 
• ALAVANCAGEM DE NEGÓCIOS

• VANTAGEM COMPETITIVA

LEALDADE À 
MARCA

CONSCIÊNCIA 
DE MARCA

CONSCIÊNCIA 
DE MARCA

QUALIDADE 
PERCEBIDA
QUALIDADE 
PERCEBIDA

ASSOCIAÇÕES À 
MARCA

ASSOCIAÇÕES À 
MARCA

OUTRAS 
PROPRIEDADES 

DO ATIVO DE 
MARCA

OUTRAS 
PROPRIEDADES 

DO ATIVO DE 
MARCA

VALOR 
PATRIMONIAL 

DA MARCA 

REDUÇÃO DOS CUSTO DE 
MARKETING

ALAVANCAGEM DOS 
NEGÓCIOS

ATRAÇÃO DE NOVOS -
CONSUMIDORE S                  
- CRIAÇÃO DE CONSCIÊNCIA             
- MANUTENÇÃO

TEMPO PARA RESPONDER ÀS 
AMEAÇAS COMPETITIVAS

ÂNCORA NA QUAL OUTRAS 
ASSOCIAÇÕES PODEM SER 
AGREGADAS

FAMILIARIDADE - GOSTO

SINAL DE SUBSTÂNCIA / 
COMPROMISSO

MARCA A SER CONSIDERADA

RAZÃO PARA COMPRA

DIFERENCIAÇÃO / POSIÇÃO

PREÇO

INTERESSES DOS MEMBROS 
DOS CANAIS

EXTENSÕES

AJUDA NO PROCESSO / 
RECUPERAÇÃO DE 
INFORMAÇÃO

DIFERENCIAÇÃO/ POSIÇÃO

RAZÃO PARA COMPRAR

CRIAÇÃO DE ATITUDES / 
SENTIMENTOS POSITIVOS

EXTENSÕES

VANTAGEM COMPETITIVA

PROPORCIONA VALOR PARA O 
CLIENTE PELO AUMENTO:

• PROCESSO DE INFORMAÇÃO / 
PROCESSAMENTO 
• CONFIANÇA NA DECISÃO DE 
COMPRA 
• SATISFAÇÃO DE USO 

PROPORCIONA VALOR PARA O 
CLIENTE PELO AUMENTO:

• PROCESSO DE INFORMAÇÃO / 
PROCESSAMENTO 
• CONFIANÇA NA DECISÃO DE 
COMPRA 
• SATISFAÇÃO DE USO 

PROPORCIONA VALOR PARA A 
EMPRESA PELO AUMENTO:

• EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS 
PROGRAMAS DE MARKETING

• LEALDADE DE MARCA 
• PREÇOS / MARGENS 
• ALAVANCAGEM DE NEGÓCIOS

• VANTAGEM COMPETITIVA

PROPORCIONA VALOR PARA A 
EMPRESA PELO AUMENTO:

• EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS 
PROGRAMAS DE MARKETING

• LEALDADE DE MARCA 
• PREÇOS / MARGENS 
• ALAVANCAGEM DE NEGÓCIOS

• VANTAGEM COMPETITIVA
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clientela (perfis demográfico e de estilo de vida dos clientes), posição em 

que o tipo de loja se encontra quanto ao seu ciclo de vida, mercadoria 

(classe de produtos, sortimento, linhas de preços e marcas), localização, 

ambiente prazeroso, ênfase promocional, integridade, clareza e força de 

imagem. 

Segundo Lindquist (1974-75, p.31-32), existem nove 

atributos que podem ser agrupados e descritos como fazendo parte da 

imagem de loja: 

• mercadoria – que pode ser desdobrado nos seguintes fatores: 

qualidade, seleção ou sortimento, estilo ou moda, garantias e preço; 

• serviço – serviço em geral, vendedores, presença de auto-serviço, 

facilidade em efetuar devolução, entrega e políticas de crédito; 

• clientela: apelo quanto à classe social, congruência com a auto-

imagem, e pessoal da loja incluído neste fator; 

• instalações físicas: instalações disponíveis na loja, incluindo 

elevadores, iluminação, ar condicionado, banheiros, layout de loja, 

largura e disposição dos corredores, piso e arquitetura; 

• conveniência: conveniência em geral, localização e estacionamento; 

• promoção: vendas promocionais, propaganda, displays, cupons, 

símbolos e cores; 

• atmosfera de loja: sentimentos experimentados pelo consumidor, de 

estar num local aconchegante, aceitação e conforto; 

• fatores institucionais: projeção conservadora / moderada da loja, 

reputação, confiabilidade; 

• satisfação pós-transação: mercadoria em uso, devoluções e ajustes. 
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Zimmer e Golden (1988, p.286-287) afirmam que, na 

formação de imagem de loja, ou o consumidor integra informações a 

respeito de uma loja e representa este conceito de imagem por um ou dois 

atributos específicos que considera dominantes, ou junta as informações 

para formar um conceito mais global. Utilizando questões abertas44 para 

avaliar imagem de loja, os autores chegaram aos seguintes resultados 

(op.cit., p.281): que os consumidores percebem a imagem da loja tanto em 

termos de atributos específicos (como preço, serviço, layout) e impressões 

gerais (como considerá-la sofisticada, muito boa, de classe inferior ou 

desorganizada) e utilizam outros termos descritivos para representar uma 

imagem de loja (comparação com outras lojas, tipo de produtos que oferece, 

tipo de clientela, e tipo da loja). As categorias encontradas estão descritas 

no quadro 3: 

 
 
Quadro 3 – Atributos de imagem de loja propostos por Zimmer e 
Golden (FONTE: ZIMMER & GOLDEN, 1988, p.281) 
 
 

                                                 
44 Zimmer e Golden (idem, ibidem), asseveram que a não utilização de questões abertas na pesquisa 
de imagem pode encobrir muito da riqueza da imagem do respondente. 

Atributos específicos 
Layout ou aparência boa 
Condições físicas da loja ruins 
Mercadoria de boa qualidade 
Mercadoria de qualidade média 
Qualidade variável 
Mercadoria de baixa qualidade 
Comentários positivos sobre propaganda 
Comentários negativos sobre propaganda 
Comentários positivos sobre a venda 
Técnicas negativas usadas durante a 

relação de venda 
Técnica boa 
Técnica média 
Técnica ruim 

Serviço bom 
Serviço aceitável 
Serviço adequado 
Serviço ruim 
Comentários positivos sobre crédito 
Comentários negativos sobre crédito 
Comentários positivos sobre catálogos 
Serviço de catálogo ruim 
Garantia ou devolução boa 
Comentários negativos a respeito de 

garantias ou devoluções 
Boa impressão de pessoal de vendas 
Localização boa 
Localização ruim 
Comentários positivos sobre preços 
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Comentários negativos sobre preços 
Preços baixos 
Preços moderados 
Preços elevados 
Boa reputação 

Global 
Comentários gerais positivos 
Comentários gerais negativos 
Sofisticada 
Desarrumada ou de classe inferior 
Loja com problema 
 
Tipo 
Comentários sobre tipo de loja 
 
Protótipos e exemplos 
Similar a outras lojas 
 
Produtos 
Boa para produtos específicos 
Comentários negativos sobre produtos 

específicos 
Têxtil satisfatório 
Têxtil ruim 
Bom para consertos 
 
Comportamento 
Padrões de compra ou freqüência de 

compra 
 
Variedades 
Nenhuma opinião ou não-familiar 
Outros comentários adequados a outras 

categorias 
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Para Cardozo (1974-75, p.94), os consumidores 

aparentemente percebem lojas não como um todo, mas como partes 

separadas que, contudo, podem compartilhar alguns atributos em comum. 

Pelo fato de cada departamento ou classe de produtos possuir concorrentes 

diferentes e ocupar um nicho próprio no mercado, os comerciantes 

deveriam, ao conduzir uma pesquisa ou na tentativa de reposicionar uma 

loja, examinar as dimensões individualmente e tratar cada classe de 

produtos particularmente, ao invés de considerar a loja como um todo. 

Assim, a imagem da loja varia em função da classe de produtos, mesmo 

entre classe de produtos que podem, à primeira vista, parecer similares. 

Segundo a Abras (1998, p.35), a questão da imagem é 

considerada como de suma importância para a escolha de um 

supermercado. Assevera que a imagem é um fato subliminar para os 

consumidores, composto pela propaganda, pela presença da marca no 

mercado e pela familiaridade criada pelo hábito e pelo bom atendimento. 

Apesar de não citar explicitamente tratarem de fatores de imagem, destaca 

os atributos considerados relevantes pelo consumidor por grau de 

importância (idem, p.26): 
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Tabela 1 – Atributos de empresas supermercadistas considerados 
relevantes pelo consumidor brasileiro segundo a Abras 

Atributos Freqüência 
Ter preços baixos 97,8% 
Ter preocupações com higiene 96,8% 
Rapidez no caixa 96,5% 
Qualidade no atendimento 95,8% 
Não faltam produtos na loja 94,5% 
Freqüentes promoções / ofertas 93,9% 
Carne fresca e de boa qualidade 93,2% 
Frutas, verduras e legumes de boa qualidade 92,7% 
Preços indicados na prateleira conferem com os 
registrados no caixa 

92,2% 

Ser fácil de chegar 91,7% 
Ter variedade de produtos 91,5% 
Ter marcas de boa qualidade 90,9% 
Ter pães frescos e de boa qualidade 86,9% 
Sinalização nas seções 86,6% 
Ter banheiros 84,6% 
Aprovação de crédito rápido e fácil 76,2% 
Ter opções quanto a condições de pagamento 75,2% 
Ter estacionamento 71,7% 
O ambiente da loja 62,3% 
Aceitar ticket alimentação 61,2% 
Ter novidades / artigos importados 59,0% 
Aceitar cheques pré-datados 54,1% 
Linhas de produtos com marca do supermercado 53,0% 
Aceitar cartões de crédito 52,2% 
Horário de funcionamento 24 horas 48,1% 
Aceitar cartão do banco 46,9% 
Galeria de serviços: chaveiro, sapateiro 28,6% 
TOTAL DE RESPONDENTES 2.123 

Fonte: ABRAS, 1998, p.26. 

 

Contudo, quando solicitado aos consumidores a 

pontuação dos 24 atributos considerando a empresa supermercadista que 

mais freqüentam, os atributos acima não seguiram a mesma ordem, sendo 

que os resultados “ser mais fácil de chegar” (8,9), “ter preocupação com a 

higiene” (8,8), e “ter marcas de boa qualidade” (8,7) correspondem aos itens 
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de maior satisfação (idem, p.28). 

A pesquisa da Abras (idem, p.30) também efetuou 

levantamento sobre os três fatores decisivos para a escolha de um 

supermercado, tanto para compras grandes quanto para compras pequenas. 

No geral, independentemente do tipo de compra, apareceu em primeiro lugar 

“ter preços baixos”, seguido de “freqüentes promoções/ofertas”. Na 

seqüência, pode-se constatar que os fatores decisivos na escolha do 

supermercado distinguem-se de acordo com a necessidade de compra do 

consumidor. Ou seja, para as compras de reposição “proximidade da casa 

ou do trabalho” é mais decisivo do que “qualidade no atendimento”, terceiro 

fator mais destacado para as compras de abastecimento. 

No que se refere aos itens que fariam o cliente mudar 

de supermercado, a Abras (idem, p.34) identificou “preços mais baixos”, 

“mais rapidez nos caixas” e “mais promoções” como os fatores de maior 

relevância.Os motivos para rejeitar um supermercado atuam de maneira 

inversa aos fatores enumerados anteriormente. Às vezes, a falta de um 

produto considerado essencial naquele momento para o consumidor, a 

antipatia de um funcionário ou o descuido de outro poderão atuar no sentido 

de afastar o cliente do supermercado. Esse consumidor poderá até retornar, 

conforme a imagem negativa desapareça e dê espaço para a formação de 

uma imagem melhor. As principais insatisfações do cliente com o 

supermercado são: “preço alto”, “desorganização” e “mau atendimento“ 

(Abras, idem, p.35). 

Segundo Fernandes (1999, p.210-214), a imagem 
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única que estabelece um elo com o consumidor, no caso específico das lojas 

pertencentes a empresas supermercadistas, está dividida em três elementos 

principais: identidade visual, sinalização/layout, e merchandising45 e 

promoção. Quanto à identidade visual, iluminação e cores constituem-na de 

forma singular. A iluminação deve fazer com que as cores sejam percebidas 

de formas diversas, causando impacto emocional dentro de uma loja de 

varejo, e o conjunto de todas as cores deve contribuir para a formação da 

personalidade do ambiente. Segundo o autor, existe influência das cores nas 

estruturas internas da loja, na sinalização, na fachada externa, nas fachadas 

laterais internas e na logomarca conforme o descrito no quadro 4: 

 

Quadro 4 – Influência das cores na percepção 
Cores/matizes 
predominantes 

Sensações emotivas positivas 

Vermelho Energia, vida, tentação, fidelidade, sofisticação, desejo 
Amarelo Juventude, frescor, primavera, iluminação, irradiação 
Branco Limpeza e pureza 
Azul Amplitude, grandeza e dignidade 
Verde Equilíbrio, tranqüilidade, esperança, segurança 

FONTE: FERNANDES, 1999, p.214. 

 

A sinalização e o layout também são importantes na 

construção de um mapa cognitivo para localizar os produtos dentro do 

espaço comercial. O merchandising no ponto de venda deve preferir itens de 

maior rotatividade, ter displays simples, devidamente abastecidos, bem 

                                                 
45 Merchandising é um conceito amplo, que compreende desde o planejamento 
mercadológico até a exposição no ponto de venda e a composição da ambientação. O 
merchandising é flexível, devendo sofrer alterações em relação ao preço, produto, tipo e 
localização da loja, a fim de moldar-se às transformações do tempo sem acarretar prejuízos 
nem para consumidores nem para gestores (Fernandes, op.cit., p.216-217). 
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posicionados e com preços visíveis (idem, p.215-217). 

O fator emocional, o humor, e o prazer resultante da 

exposição a uma atmosfera de loja são considerados variáveis que afetam a 

imagem da loja percebida, a propensão a comprar, o tempo gasto na loja e o 

desejo de retornar (Donovan e Rossiter, 1982; Dawson et al., 1990, p.410). 

Dawson et al. (1990, p.409) enfatizam a importância do 

ambiente prazeroso para o consumidor, pois apesar dos motivos anteriores 

à efetivação do comportamento de compra possivelmente dirigirem o 

consumidor para o mercado, as emoções experimentadas no ponto de 

venda certamente afetam preferências e escolhas. Nesse sentido, Lefkoff-

Hagius e Mason (1993, p.100) consideram que o grau de importância para o 

consumidor quando julga a similaridade dos produtos não necessariamente 

coincide com o que considera importante como quando avalia os produtos 

para compra. 

Cabe observar que a imagem de loja é a dimensão de 

imagem que, de acordo com os autores pesquisados, apresenta a maior 

correlação com as demais dimensões de imagem. Por exemplo: apesar de 

todos os atributos apresentados por Lindquist e Zimmer e Golden serem 

descritos como referentes à imagem de loja, alguns deles podem ser 

classificados como de imagem de marketing (que abarca os atributos 

referentes ao composto de marketing): produto (que pode referir-se tanto ao 

quesito “mercadoria” quanto ao “serviço”), preço, distribuição (que se refere 

ao quesito “localização”) e “promoção” nos atributos apresentados por 

Lindquist; e preço (quesitos “preços baixos”, “preços moderados” e “preços 
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elevados”), produto (quesitos sobre mercadoria e serviços), promoção 

(quesitos “comentários positivos sobre propaganda” e “comentários 

negativos sobre propaganda”) e distribuição (quesitos sobre “localização”) no 

caso do quadro 3. 

Além disso, há quesitos referentes ao usuário – que 

também fazem parte da imagem do usuário – que são descritos como 

“clientela” por Lindquist46. 

Os atributos específicos de loja (mas que também 

podem ser considerados como atributos da imagem corporativa) são os que 

dizem respeito ao aspecto físico: instalações físicas e atmosfera da loja para 

Lindquist; e layout, condições físicas da loja, tipo de loja no caso de Zimmer 

e Golden. 

 

2.10 Imagem de usuário 

Segundo Levy (1981, p.50), os produtos são usados 

simbolicamente, e a maneira como os usuários referem-se à sua utilização 

demonstra a forma como simbolizam a vida e a natureza de suas famílias. 

Worcester (1986, p.602) afirma que a imagem de 

usuário é formada a partir dos consumidores que são vistos utilizando o 

produto, e pode ser extremamente importante para demonstrar as diferenças 

funcionais entre marcas, além de poder ser crucial para o sucesso ou 

                                                 
46 Faz-se necessário enfatizar que, da mesma forma que Zimmer e Golden, outros autores, como 
Pessemier (1980) e Félix (1989), classificam como pertencentes à imagem de loja os elementos do 
composto de marketing. Verifica-se que os elementos do composto de marketing, que já estiveram 
presentes na imagem corporativa, novamente se repetem como elementos formadores da imagem de 
loja. 
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fracasso de uma marca. 

Aaker (1996, p.190-191) afirma que um produto pode 

criar uma proposta de valor e uma base de relacionamento concentrando-se 

num determinado grupo social ou de referência através da representação 

dos usuários. A possibilidade de fazer parte de um grupo de usuários ou de 

ser aceito por esse grupo pode proporcionar um vínculo emocional adicional 

para o consumidor. Contudo, os perfis reais de usuários podem não ser os 

desejáveis ou controláveis, e uma forma de minimizar essas imagens 

indesejáveis é promovendo endossantes célebres, usuários idealizados ou 

estilizados. A representação dos usuários pode basear-se tanto nos usuários 

típicos (os indivíduos que o consumidor observa utilizando um produto) 

quanto nos idealizados (conforme representados na publicidade). 

Segundo Marconi (1997, p.11), além da imagem de 

produto, os anúncios divulgam estilos de vida através da imagem do usuário, 

fator que estimula o desejo do consumidor na adoção desta imagem e na 

assunção do papel do indivíduo que aparece no anúncio. 

Lefkoff-Hagius e Mason (1993, p.101-102) afirmam 

que, além dos benefícios utilitaristas de um produto, deve-se estar atento 

também aos benefícios simbólicos, pois estes revelam como o uso do 

produto e/ou sua posse associam o consumidor a um grupo, um papel ou à 

sua própria auto-imagem47. Contudo, apesar de diversas vezes não haver 

                                                 
47 Quanto a este aspecto, Lefkoff-Hagius e Mason (idem, p.102) citam o caso do desenvolvimento da 
“New Coke” nos Estados Unidos, cujo propósito era a melhora no sabor do produto. Contudo, quando 
o produto foi lançado, os gerentes da Coca-Cola rapidamente descobriram que as preferências dos 
consumidores estavam muito mais determinadas por seus autoconceitos que pelo sabor do 
refrigerante. Assim, os consumidores de Pepsi consideravam-se jovens e descontraídos, pertencentes à 
“Geração Pepsi”, que simbolizava a “nova geração”. Os consumidores de Coca-Cola, por outro lado, 
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correlação entre aspectos físicos e simbólicos (por exemplo, o formato 

quadrado ou redondo de um biscoito pode não suscitar aspecto simbólico 

algum), freqüentemente características físicas de um produto podem ser os 

próprios causadores da imagem, como no caso de um automóvel com 

design moderno, que projeta imagem de veículo esportivo e de um usuário 

arrojado (idem, ibidem). 

Pessemier (1980, p.96) afirma que variáveis 

demográficas e de estilo de vida tendem a definir as necessidades gerais e 

as capacidades dos indivíduos e das famílias, mas raramente representam 

determinantes fortes de escolha de loja ou de marcas. Por outro lado, 

percepções e preferências são freqüentemente ligadas ao comportamento 

de compra. Por este motivo percepções e preferências devem ser utilizadas 

para predizer o comportamento de compra, enquanto que variáveis 

demográficas e de ciclo de vida devem ser utilizadas para descrever 

segmentos de compra. 

Lowe-Watson48 afirma existir relação entre o 

consumidor, a personalidade da marca e a personalidade da empresa, e que 

a personalidade é apenas uma parcela da imagem, mas torna possível 

compreender o fenômeno de personificação de um objeto (marca, produto) 

pelo consumidor49. Para Aaker (1996, p.163) imagem de usuário pode atuar 

                                                                                                                                           
consideravam-se mais maduros e genuínos. Assim, alterar o sabor do produto foi um ataque à 
identificação dos consumidores de Coca-Cola. 
48 LOWE-WATSON, 1967 apud Worcester, 1986, p.603. 
49 A esse respeito, Aaker (1996, p.96, 111) assevera que, tal como uma pessoa, uma marca pode ser 
percebida como superior, competente, marcante, fidedigna, divertida, ativa, humorística, casual, 
formal, jovem ou intelectual. A personalidade da marca pode auxiliar na criação de um benefício de 
auto-expressão e auto-imagem. 
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como poderoso elemento impulsionador da personalidade de um produto. 

Quanto a este aspecto, Tavares (1997, p.56) ressalta 

que as empresas que utilizam o nome de seu fundador buscam transferir 

uma série de atributos de personalidade destes (como, por exemplo, 

honestidade e flexibilidade), à qualidade dos produtos que vendem. 

 

2.11 Imagem de local de origem 

Han (1989, p.222-229) afirma que os estudos a 

respeito de imagem de país de origem começaram em meados da década 

de 60. Segundo o autor, a verificação das diferenças significativas de 

percepção sobre produtos fabricados em países diferentes ocorre ou sob o 

foco do modelo do efeito halo ou do o modelo do construto sumário. O efeito 

halo estabelece que o consumidor tem inicialmente uma imagem de país, 

que cria ou altera suas crenças e afetam a atitude frente à marca (idem, 

ibidem). Nesse sentido, Marconi (1997, p.18) afirma que uma boa imagem, 

sustentada e protegida, pode criar um efeito halo, que eleva a 

personalidade, o produto, a empresa e seu valor acionário. Para Dowling 

(1993, p.105), a imagem de um país pode refletir, além do produto, na 

imagem de uma determinada empresa. 

Contudo, quando os consumidores estão familiarizados 

com o produto do país, não ocorre o efeito halo, mas sim o construto 

sumário, no qual transformam abstrações de informações sobre produtos em 

imagem de país (Han, 1989, p.223). 

Erickson et al. (1984, p.694) afirmam que, apesar da 
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relação supostamente positiva entre crenças e atitudes frente a produtos de 

empresas automobilísticas, a imagem de um país pode afetar a crença de 

um indivíduo frente a um determinado produto, mas não alterar sua atitude.  

Tavares (1997, p.40-56) afirma que, por ser 

extremamente ampla, a imagem de país de origem não está sob controle da 

empresa, e é vigorosamente influenciada por valores, crenças e ideologia. 

Além disso, este tipo de imagem pode também ser observado, em menor 

escala, na associação de características ou imagem de um estabelecimento, 

produto ou marca de uma determinada região, sendo conseqüência do 

desenvolvimento e da concentração da atividade econômica que geralmente 

ocorre nestas regiões. Deriva disto a referência sobre procedência ou 

certificação de origem que se busca no momento de se adquirir certos 

produtos ou serviços. Há, assim, associação entre as características de 

imagem de qualidade de determinados serviços/produtos e as regiões de 

procedência, como, por exemplo, cerveja alemã, vinho francês, eletrônicos 

japoneses, vodka russa, queijo de Minas e chocolate de Gramado (idem, 

ibidem). 

 

2.12 Algumas relações entre os diversos tipos de imagem verificados 

na literatura 

Existe vigoroso inter-relacionamento entre as diversas 

dimensões de imagem, pois ações designadas para a produção de efeitos 

em determinada dimensão de imagem podem ter seu impacto em outras 

dimensões (Tavares, 1997, p.65). Assim, este tópico irá desenvolver-se a 
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partir de algumas relações das dimensões de imagem verificadas na 

bibliografia consultada sem a pretensão de ser exaustivo. 

 

2.12.1 Relação entre imagem de marca e corporativa 

Segundo Aaker (1992, p.28), muitos executivos 

consideram a marca como a principal vantagem intangível oferecida por uma 

empresa, mas a propaganda corporativa pode exercer importante papel no 

estabelecimento de uma marca. Para Tavares (1997, p.60), a imagem de 

marca pode ser considerada como uma subcategoria da imagem 

corporativa, já que existe influência recíproca. Existe considerável 

variabilidade dos fatores de imagem que determinam o compromisso que o 

consumidor passa a ter com uma marca. Cada produto é percebido de forma 

diferente, assim como varia o critério que o cliente usa para comparar 

marcas diversas. Ao conduzir pesquisas que relacionam imagem corporativa 

e de marca, o pesquisador deve procurar determinar se a imagem da 

empresa que está por trás da marca é diferente de outras empresas que 

oferecem outras marcas. 

Segundo Dowling (1993, p.105), apesar da imagem de 

marca freqüentemente modelar a imagem de suas respectivas empresas, o 

que não se pode perder de vista é que, muitas vezes, os aspectos de 

formação de uma imagem corporativa são diferentes dos de marca, e esta 

diferença deve ser considerada para facilitar a manipulação e avaliação da 

inter-relação de ambas as dimensões de imagem. 
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2.12.2 Relação entre imagem de marca e imagem de loja 

Segundo Jacoby e Mazursky50, a imagem da loja pode 

ser melhorada se relacionada a marcas avaliadas mais favoravelmente, e 

pode ser prejudicada se associada a marcas com imagens menos 

favoráveis. A imagem de uma marca, por outro lado, pode ser prejudicada 

quando associada a um varejista tendo imagem menos favorável, mas a 

associação com um varejista tendo imagem mais favorável não melhora a 

imagem de uma marca. Pode-se inferir, por isto, que as imagens de marca 

de produtos são mais poderosas que as imagens de loja. 

 

2.12.3 Relação entre imagem corporativa, de marketing e de marca 

Chajet (1989, p. 18) afirma que há extrema inter-

relação entre imagem corporativa e imagem de marketing. Enquanto o 

gerenciamento da imagem corporativa busca melhorar as atitudes frente à 

empresa no tocante a influenciar investidores na aquisição de ações, atrair 

mão-de-obra ou influenciar favoravelmente os órgãos responsáveis pela 

legislação, o gerenciamento da imagem de marketing procura encorajar o 

consumidor a comprar produtos da empresa. 

A propaganda - enquanto componente da imagem de 

marketing - pode ser considerada como um dos principais fatores a articular 

as diversas dimensões de imagem, pois muitas empresas com vigorosas 

campanhas corporativas conseguem aumentar a venda de seus produtos 

(Worcester, 1986, p.607). 
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Nesse sentido, Lowe-Watson51 afirma que a 

propaganda é de extrema importância para a imagem corporativa; mas 

devem ser considerados três fatores do cliente para que uma propaganda 

seja eficaz: (a) a imagem que tem da empresa; (b) sua imagem do produto; 

(c) sua percepção da propaganda. A imagem está relacionada à efetividade 

da propaganda e reforça a necessidade da utilização da “comunicação total”, 

que inclui conjugar as políticas de propaganda, promoção, embalagem, 

desenvolvimento de produtos, relações públicas e identificação corporativa. 

A empresa que conseguir estabelecer uma relação favorável com seu cliente 

obterá uma avaliação positiva do mesmo, podendo resultar em frutos 

positivos no futuro da empresa. Nesse sentido, Gee (1991, p.12) enfatiza a 

necessidade de todo plano de desenvolvimento de imagem conter um 

aspecto relacionado ao desenvolvimento da propaganda, mas adverte que a 

construção de uma imagem positiva de longo prazo depende do dispêndio 

de recursos em mais do que apenas uma campanha. 

A propaganda pode também assistir na criação de 

imagem de marcas, dar-lhes conteúdo e estrutura, desenvolver um padrão 

de atitudes prováveis de direcionarem a compra do produto (Gardner & 

Levy, 1955, p.38). Assim, a formação de imagem do produto baseia-se na 

crença a respeito da adequação da marca52. 

A propaganda deve ser vista como uma contribuição ao 

                                                                                                                                           
50 JACOBY, J.; MAZURSKY, D. Linking brand and retailer images – Do the potential risks 
overweigh the potential benefits? Journal of Retailing, 60 (Summer), 105-122 apud Zimmer e 
Golden, 1988, p.283). 
51 Lowe-Watson, 1967 apud Worcester, 1986, p.603. 
 
52 LEVY, S.; GLICK, I.O. op.cit., p.411 apud Tavares, 1997, p.64. 
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complexo significado dado à imagem da marca, como um investimento de 

longo prazo para a mesma. Por isto, deve-se evitar anúncios concebidos 

como unidades individuais, como um conglomerado de elementos 

desarticulados de mensagens isoladas. Deve-se, inversamente, desenvolver 

um programa coerente e que agregue produto, empresa e marca. 

Isto significa que a propaganda deve, além dos 

aspectos literais da comunicação, ser pensada em seus aspectos indiretos, 

simbólicos, e visuais (como a cor, por exemplo, que não é apenas um 

aspecto estético, mas apresenta implicações sociais e psicológicas). A mídia 

selecionada deve estar relacionada à imagem da marca, e as pesquisas 

devem procurar descobrir idéias e significados, além de mensurar a 

audiência. Tendo conhecimento das possíveis direções a seguir, a empresa 

está numa posição de julgar os movimentos específicos ou campanhas 

projetadas para alcançar os objetivos estabelecidos. 

No que se refere ao produto, Gray e Smeltzer (1985, 

p.76-77) consideram que a relação “corporação/produto” tipicamente 

representa uma dimensão fundamental tanto da estratégia corporativa 

quanto da imagem projetada, podendo ocorrer nas seguintes formas: 

- entidade única: a empresa oferece uma linha ou 

conjunto de serviços, e as imagens da empresa e do produto tendem a ser 

os mesmos (exemplo: Federal Express); 

- dominância de marca: a decisão estratégica é tomada 

no sentido de não relacionar a marca à empresa (exemplo: Philip Morris, 

fabricante dos cigarros Marlboro); 
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- dominância equilibrada: nem marca nem empresa 

predominam (exemplo: General Motors e suas divisões: Chevrolet, Buick, 

Oldsmobile, Pontiac, Cadillac); 

- dominância mista: algumas vezes a empresa é 

dominante, algumas vezes o produto (exemplo: Bosch, que endossa alguns 

de seus produtos com o nome corporativo, mas criou a marca Blaupunkt 

para os auto-rádios); 

- dominância corporativa: nestas situações a imagem 

corporativa é hegemônica e toda comunicação da empresa objetiva reforçar 

esta imagem (exemplos: IBM, Xerox). 

 

2.12.4 Outras relações entre diversas dimensões de imagem 

Worcester (1986, p.602) afirma existirem quatro tipos 

de imagens que se inter-relacionam: imagem da classe de produto, imagem 

de marca, imagem do usuário da marca e imagem corporativa. Apesar de 

não utilizar em seu modelo, cita também que a imagem de um país pode ser 

importante em determinados setores.53 

Barich e Kotler (1991) utilizam uma hierarquia diferente 

entre os diversos tipos de imagem. Substituem a imagem do usuário pela 

imagem de marketing. Assim, para estes autores, haveria uma tipologia que 

classificaria as imagens em: imagem corporativa, imagem de marketing, 

imagem de produto e imagem de marca (p.95-96). 

Assim, a imagem corporativa seria a mais geral e 
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abrangente, enquanto a imagem de marca seria a mais específica. Os vários 

tipos de imagem interagem, resultando em comportamentos do consumidor, 

que tanto podem ser negativos como positivos. A atitude positiva poderia 

resultar num comportamento de compra, o que não ocorreria com a atitude 

negativa. Fé (1996, p.25) sistematiza o relacionamento destas dimensões de 

imagem conforme observado na figura 6. 

 

DIMENSÕES DE IMAGEM

Corporativa

de Produto

do Marketing

da Marca

ATITUDE

•Há comportamento de compra
positivo (compra efetiva)
•Resulta em influência positiva

•Não há compra efetiva
•Resulta em influência negativa

pos
itiv
a

negativa

Relacionamentos das Dimensões de Imagem

 
Fonte: FÉ, A.L.D.M., 1996, p.25 
 

Figura 6 - Relacionamento das dimensões de imagem corporativa, de 
marketing, de produto e de marca 
2.13 Pesquisa de Imagem54 

                                                                                                                                           
53Nesse sentido, Worcester (1986) cita, por exemplo, que na Grã-Bretanha não há diferenças entre 
imagens de empresas de petróleo, sejam elas britânicas ou americanas. Contudo, empresas britânicas 
de alimentos têm imagens melhor avaliadas que empresas americanas (p.602). 
54 Como já enfatizado anteriormente, o conceito de imagem em marketing diferencia-se do conceito 
de imagem em outras áreas do conhecimento devido ao fato de que, em marketing, além do aspecto 
visual, há presença do aspecto verbal em muitas das definições de imagem em marketing e, em alguns 
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Marconi (1997, p.5) acentua a direta correlação entre o 

nível de consciência de um produto e a sua participação de mercado, pois 

um produto mais conhecido é comumente considerado pelo consumidor 

como um produto melhor. A pesquisa é um instrumento primordial para 

interpretar a imagem mantida pelos indivíduos. Sem um programa de 

pesquisa torna-se impossível acompanhar o desenvolvimento da imagem 

para os diversos grupos no decorrer do tempo. É esta informação que 

permite determinar se a imagem em questão está funcionando como um 

ativo que fornece suporte para a implementação de estratégias de mercado 

(Pessemier, 1980, p.105-106; Dowling, 1993, p.106; Marconi, 1997, p.8). 

Segundo McInnis e Price (1987, p.3), a pesquisa a 

respeito de como o consumidor avalia as informações que lhe chegam 

tradicionalmente focou em processamento de informação descritiva. Desta 

forma, pesquisadores examinaram como símbolos são combinados na 

memória para a resolução de problemas através da utilização de informação 

discursiva (simbólica, lingüística). Contudo, crescente atenção tem sido dada 

para o papel da formação da imagem mental no processamento de 

informação. 

Dowling (1993, p.105) afirma que os profissionais de 

marketing também precisam estar cientes não apenas da opinião do 

mercado a respeito do produto, do serviço, da empresa, do setor e da 

concorrência em termos de preço, embalagem, integridade e qualidade, mas 

                                                                                                                                           
casos, há precedência do aspecto verbal sobre o visual, que muitas vezes nem é mesmo citado. A 
partir disto, neste tópico, que trata de pesquisa de imagem em marketing, nota-se que há avaliação do 
aspecto verbal da imagem. Contudo, como as definições em marketing tratam ambos os aspectos 
(verbal e visual ou imaginário) como sendo um só, o título deste tópico e as técnicas tratadas a seguir 
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precisam saber também quem são os indivíduos que formam o mercado. A 

pesquisa de imagem deve ser realizada para determinar se os símbolos da 

empresa estão sendo confundidos com de outros concorrentes ou se estes 

símbolos se destacam na mente do consumidor. 

Dentre as inúmeras técnicas citadas na literatura para 

avaliação de imagem de marca pode-se destacar as seguintes: questões 

abertas, técnicas projetivas (livre associação, interpretação de figuras, 

personificação da marca, associar a marca a um animal ou objeto), técnica 

psicolingüística, abordagem estruturalista, experiência de uso, diferença 

entre usuários, diferença entre marcas e valores pessoais influenciando a 

escolha, focus group, escala de familiaridade-favorabilidade, escala 

diferencial semântica e a escala Likert (Levy, 1981, p.49-61; Zimmer & 

Golden, 1988, p.268-269; Dowling, 1993, p.105; Kotler, 1996, p.517; Aaker, 

1998, p.145)55. 

 

 

 

 

 

2.14 Tipos de gerenciamento de imagem verificados na literatura 

                                                                                                                                           
serão, apropriadamente, tratadas como “Pesquisa de imagem”. 
55 Segundo Zimmer e Golden (1988), a vantagem das abordagens não-estruturadas na avaliação da 
imagem está no fato do pesquisador não impor dimensões de imagem nem uma linguagem específica 
aos respondentes, e isto é positivo pelo fato dos limites de percepção de imagem não serem pré-
determinados. Estas técnicas podem ser preferidas quando o objetivo é identificar percepções de 
imagens difusas. Contudo, apresentam a desvantagem da codificação requerer mais tempo e poder ser 
influenciada pelo viés do pesquisador, tornando-se necessária a utilização de avaliadores 
independentes (p.268). 
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2.14.1 Gerenciamento de imagem corporativa 

Gee (1991, p.12) afirma que, sem monitoramento 

constante, a imagem se altera, geralmente para pior. Gomes e Sapiro (1993, 

p.85), por outro lado, asseveram que os programas de imagem apresentam 

baixa produtividade. 

Segundo Barich e Kotler (1991, p.94), apesar das 

empresas necessitarem identificar suas forças e fraquezas de imagem para 

tomarem decisões de melhoria, pouco tem sido tratado a respeito de 

sistemas de monitoramento e gerenciamento de imagem. 

Dowling (1993, p.108) recomenda a utilização de um 

especialista externo (“consultor de imagem corporativa” ou “arquiteto de 

imagem corporativa”) que trabalhe conjuntamente com a organização e não 

apenas para a organização. 

Barich e Srinivasan (1993, p.69) afirmam que a 

avaliação e reforço de imagem são ferramentas estratégicas essenciais para 

melhorar a imagem no mercado. Como nenhuma empresa consegue manter 

elevados todos os seus atributos ao mesmo tempo, propõem um método 

para auxiliar as empresas a decidirem quais ações devem ser tomadas para 

melhorar suas imagens, que consiste em descobrir quais de seus atributos 

são considerados os mais importantes na opinião do cliente, definir qual a 

importância relativa de cada atributo, estimar o custo para melhorar a 

imagem e priorizar as metas. 
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Segundo Abratt56, o gerenciamento da imagem 

corporativa (resultante da identidade e personalidade da empresa) ocorre 

através do feedback enviado pelos diversos públicos aos dirigentes 

responsáveis pela formação da personalidade corporativa, conforme se 

observa na figura 7. 

 

 

Filosofia corporativa

Valores centrais
cultura corporativa

Administração estratégica 

Missão corporativa

Objetivos do negócio

Formulação de estratégia 

Implementação da estratégia 

Plano e objetivos de 
comunicação da 

organização

Objetivos funcionais de 
comunicação

Desenvolvimento de
estruturas e sistemas

Interface
de

imagem

Públicos 
da 

Organização 

Clientes 

Governo 

Banqueiros 

Grupos de Influência

Público em geral 

Meios de comunicação

O Setor 

Público interno 

PERSONALIDADE 
CORPORATIVA

IDENTIDADE
CORPORATIVA

IMAGEM 
CORPORATIVA 

feedback

Processo de Gerenciamento de Imagem

 

FONTE: ABRATT,R. Apud STEWART, K. Corporate Identity: a 
strategic marketing issue. International Journal of Bank Marketing. v.9, n.1, 1991.p.32. 
 
Figura 7 - Processo de gerenciamento de imagem corporativa 

 

 

As vantagens de um sistema de avaliação e 

gerenciamento de imagem para a empresa seriam: detectar, 

prematuramente, alterações indesejáveis de imagem; identificar áreas cuja 

performance esteja inferior aos concorrentes; detectar áreas em que sejam 

                                                 
56 ABRATT,R. Apud STEWART, K. Corporate Identity: a strategic marketing issue. International 
Journal of Bank Marketing. v.9, n.1, 1991.p.32. 
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mais competitivas que os concorrentes e reforçá-las; monitorar se as 

alterações efetuadas resultaram em melhoria de imagem. A pesquisa de 

imagem corporativa difere das demais pelo fato de ser, ao mesmo tempo, 

tática e estratégica. 

A pesquisa de imagem pode ser usada para isolar 

fatores que precisam de mudança e guiar o desenvolvimento da imagem 

desejada e sua comunicação aos diversos interessados. Para identificar-se o 

processo de formação e de mudança da imagem, é preciso que se busque 

conhecer não apenas o que se deseja mudar, mas o motivo de tal mudança. 

Este processo precisa ser cautelosamente arquitetado para posicionar a 

empresa na mente da audiência-alvo, sendo necessário identificar como a 

empresa é vista e quais os elementos responsáveis pela concepção de sua 

imagem57. 

Bevis58 arrola os fatores utilizados para promover o 

processo de identificação e formação de imagem: 

• o processo através do qual as pessoas obtêm 

informações sobre a empresa e como suas impressões são formadas; 

• por que a pessoas têm impressões favoráveis e 

desfavoráveis específicas da empresa; 

• em quais aspectos vêm ocorrendo mudanças ao 

longo do tempo na imagem da empresa. 

Como as imagens levam um longo tempo para se 

                                                 
57 Gregory, op.cit., apud Tavares, op.cit., p.64. 
58 Bevis, op.cit., p.209 apud Tavares, op.cit., p.64. 
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desenvolverem e para se modificarem, torna-se necessário evitar qualquer 

tentativa de alteração superficial. A melhor estratégia é investir na pesquisa 

necessária para construir uma base sólida para futura modificação (Dowling, 

1993, p.108). Para construir uma imagem desejada, a empresa necessita 

estabelecer um forte relacionamento não apenas com clientes, mas com os 

demais constituintes, não podendo ignorar os grupos altamente 

especializados e influentes, devendo atender às expectativas dos 

empregados, investidores e da comunidade (Fombrun, 1996, p.61). 

Chajet (1989, p.18) considera que o gerenciamento 

adequado é importante tanto para grandes organizações com diversas 

divisões e produtos quanto para as pequenas empresas com linha de 

produtos mais reduzida. 

Gee (1991, p.14-21) assevera que deve haver um 

plano para desenvolvimento da imagem, pois sua ausência pode resultar 

numa imagem inconsistente para o público, resultando num sério problema 

de credibilidade. Este plano deve conter: o fundamento, a imagem interna, a 

imagem externa e a imagem intangível. 

 

2.14.2 Gerenciamento de imagem de Marketing 

Gee (1991, p.7) afirma que, apesar de produtos 

direcionados a segmentos distintos possuírem imagens diferentes, possuem 

também, em contrapartida, idêntico processo de planejamento de imagem, 

devendo, por este motivo, apresentar a mesma forma de gerenciamento. 

Este gerenciamento de imagem deve ser efetuado de forma criteriosa, pois 
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um gerenciamento equivocado impossibilita a criação de imagens robustas 

através da busca de lucros no curto prazo, resultando em desperdício de 

tempo, esforços e recursos e, muitas vezes, em deterioração de imagem, 

reputação e personalidade construídas ao longo de muitos anos (idem, p.99-

111). 

Segundo Barich e Kotler (1991, p.94-99), embora 

muitas empresas efetuem estudos de imagem, poucas o fazem de forma 

sistemática. As empresas deveriam projetar e operar sistemas de 

gerenciamento de imagem através da coleta periódica e análise de dados 

para poder administrar as diferentes imagens que os diversos públicos 

possuem. Propõem o gerenciamento da imagem de marketing a partir de 

quatro fases distintas: projeto, coleta de dados, análise de lacunas na 

imagem e ações para modificação e acompanhamento da imagem. No 

projeto, a empresa deve identificar que fatores de imagem são importantes, 

para quais produtos, para qual público se destina, que linguagem este 

público utiliza, em que locais deve ser pesquisado e quais os concorrentes 

há necessidade de efetuar a pesquisa. Somente após estes procedimentos é 

possível escolher a amostra. É, ainda, nesta fase, que se define com que 

freqüência o monitoramento deve ser efetuado. Na fase de coleta de dados, 

deve-se incorrer nos métodos de pesquisa adequados, como entrevistas 

pessoais ou por telefone. 

Segundo Worcester (1986, p.605), imagens não podem 

ser medidas no vácuo, pois toda imagem é afetada pelas ações da empresa, 

pela imagem do setor a que pertence e pela informação de empresas 
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concorrentes. Toda imagem é relativa e deve ser comparativa. Portanto, 

sempre que possível, deve-se estudar a imagem no contexto em que se 

encontra. 

Dowling (1993, p.105-106) afirma que os gerenciadores 

da organização podem ter percepções mais completas através da 

comparação de perfis de imagem fornecidos por diferentes grupos, como 

gerentes e clientes, gerentes e pessoal de serviço da linha de frente, 

diferentes segmentos de clientes, etc., possibilitando que o grau de ajuste ou 

desajuste seja determinado. O ideal é que a medida seja feita com três 

grupos: gerentes, pessoal que presta serviços na linha de frente e clientes. 

Além de questões específicas a respeito de expectativas do consumidor e 

entregas dos serviços, que cada grupo avalie fatores mais amplos da 

empresa, como aspectos relacionados à estratégia da empresa e sua 

filosofia de operação que impacta no serviço e criação de valor para o 

consumidor. 



 
 
 

85 

  

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

IMAGEM E HIPERMERCADOS 

 

3.1 Conceito de hipermercado 

O hipermercado faz parte do que Levitt (1985, p.60-64) 

chama de “a industrialização dos serviços”, em que há imensa economia, 

eficiência e um produto muito melhor, além de combinar mais espaço e 

menos capital em conjuntos maiores, o que fez desaparecer a antiga 

modalidade de “serviço”, deslocando-se os recursos para novas eficiências, 

custos mais baixos e maior satisfação do cliente. Os hipermercados são 

lojas de auto-serviço que, ao invés de possuírem empregados detrás do 

balcão atendendo pedidos especiais de cada cliente, de itens especiais que 

precisam ser individualmente apanhados, pesados e empacotados, quem 

faz a maior parte do serviço é o cliente, e com maior presteza. A antiga 

mercearia da esquina - que era servida por um balconista que era quase um 

artesão e que fazia todo o trabalho criado com a vinda do cliente à loja, 

reunindo pessoalmente a lista inteira de produtos - foi em grande parte 

substituída pela linha de montagem do setor supermercadista. O cliente 

sozinho “monta” seu pedido de compra, movendo-se através dos corredores 
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e enchendo o carrinho com mercadorias do estoque da loja, tal como a 

carroceria de um automóvel que se move ao longo da linha de montagem. 

O hipermercado difere da loja de departamento, da loja 

de conveniência, da loja especializada, da loja de descontos e do 

supermercado. 

Loja de departamento oferece uma variedade de 

produtos cuidadosamente selecionados e organizados em departamentos 

específicos. Caracteriza-se pelo auto-serviço, facilidades de pagamento, 

geralmente ocupa mais de um andar de um prédio, e possui espaço para 

merchandising (Fernandes, op.cit., p.207). 

A loja de conveniência é uma pequena loja de 

vizinhança, geralmente em bairros de classe média alta, com área de 

vendas de 50 a 250 metros quadrados, sortimento médio de 1.000 itens de 

consumo diário, participação de não-alimentos de 3%, tendo de um a dois 

check-outs, e seções de mercearia, frios e laticínios, bazar e lanches. São 

características deste tipo de loja o horário flexível de trabalho, a presença de 

marcas líderes e ambientação bem elaborada direcionada a um consumidor 

de maior poder aquisitivo (Fernandes, op.cit., p.207, SuperHiper, 1998, p.74-

77). 

Loja especializada é identificada pelo principal produto 

que vende, podendo ser encontrada nas ruas de comércio especializado e 

nos shopping centers. Oferecem maior variedade de serviços, podendo 

apresentar ambientação mais sofisticada (Fernandes, op.cit., p.207). 
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Loja de descontos é um tipo de varejo que tem como 

principal atrativo o preço. Apresenta ambientação menos sofisticada, baixo 

custo operacional e investimento em marca para se conseguir preços 

competitivos. Localiza-se principalmente na periferia da cidade, atendendo 

população de baixa renda (Fernandes, op.cit., p.208). 

Supermercado caracteriza-se pelo auto-serviço, sendo 

que o consumidor serve-se do que quer comprar, entrando em contato com 

os funcionários da empresa apenas para efetuarem o pagamento das 

compras. São fortemente orientados para a venda de alimentos (com seções 

de mercearia, carnes, frios, laticínios e hortifrutigranjeiros). Apesar de 

possuírem uma seção de não alimentícios, estes são orientados para os 

artigos de uso e consumo doméstico imediato (Fernandes, op.cit., p.207). 

A Price Waterhouse (SuperHiper, 1998, p.74-77) 

diferencia os supermercados em quatro formatos:  

- loja de sortimento limitado: com área de vendas de 

200 a 400 metros quadrados, sortimento médio de 700 itens, participação de 

não-alimentos em 3% do sortimento, possui de 2 a 4 check-outs, e com 

seções de mercearia, horti-fruti, frios laticínios e bazar; 

- supermercado compacto: com área de vendas de 300 

a 700 metros quadrados, com sortimento médio de 4.000 itens, participação 

de não-alimentos em 3% do sortimento total, possui de 2 a 6 check-outs, e 

seções de mercearia, horti-fruti, carnes e aves, frios e laticínios e bazar; 

- supermercado convencional: com área de vendas de 

700 a 2.500 metros quadrados, sortimento médio de 9.000 itens, 
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participação de não-alimentos em 6% do sortimento, possui de 7 a 20 check-

outs, e com seções de mercearia, horti-fruti, carnes e aves, peixaria, padaria, 

frios e laticínios e bazar; 

- superloja: com área de vendas de 3.000 a 5.000 

metros quadrados, sortimento médio de 14.000 itens, participação média de 

não-alimentos em 12% do sortimento, possui de 25 a 35 check-outs, com 

seções de mercearia, horti-fruti, carnes e aves, peixaria, padaria, frios e 

laticínios, bazar, eletrônicos e têxtil. 

Já os hipermercados, além de possuírem algumas 

características similares aos supermercados, como auto-serviço, são lojas 

com área de vendas de 7.000 a 16.000 metros quadrados, com sortimento 

médio de 45.000 itens, no qual o percentual médio de área de não-alimentos 

é de 30%, possui de 55 a 90 check-outs e seções de mercearia, horti-fruti, 

carnes e aves, peixaria, padaria, frios e laticínios, bazar, eletrônicos e têxtil 

(SuperHiper, 1998, p.74-77, Fernandes, 1999, p.207). 

Segundo Fernandes (op.cit., p.215), os tipos de layouts 

mais freqüentes em empresas pertencentes ao setor supermercadista são:  

retangular ou grade, em que se divide os corredores em principais e 

secundários; fluxo livre, que possibilita maior liberdade para exposição de 

mercadorias na loja, com vários ambientes sendo criados por agrupamentos; 

e butique, onde vários itens agrupados num único setor, possibilitando 

vendas “casadas”59. 

Os diversos layouts apresentam pontos fortes e fracos, 



 
 
 

89 

  

que são demonstrados no quadro 5: 

 

Quadro 5 – Tipos de layouts: vantagens e desvantagens 

Tipo Vantagens Desvantagens 
Retangular Barato, favorece a 

segurança, fácil de manter 
Não possui visual atrativo, não encoraja o 
consumidor a ficar mais tempo na loja, 
criatividade limitada 

Fluxo livre Flexível, estimula a 
compra por impulso, visual 
atraente, permite ficar 
mais tempo na loja 

Uso ineficiente do espaço, encoraja furtos, 
caro, pode criar ambiente confuso 

Butique Segmentação e 
flexibilidade 

Custos mais altos e encoraja furto 

FONTE: MASON, B.J.; MAYER, M.L. Modern retailing: theory 
and practices. Dallas: business, 1978, p.618 apud Fernandes, 1999, p.215. 

 

Os supermercados geralmente apresentam layouts 

retangulares ou em grades, e nos hipermercados existe combinação entre 

grades e butique (idem, ibidem). 

Quanto ao sortimento e à área de vendas, as lojas de 

varejo podem ser melhor visualizadas na figura 8: 

 

                                                                                                                                           
59 Isto é, produtos que devem ser consumidos concomitantemente como, por exemplo, molho de 
tomate e macarrão (idem, ibidem). 
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Lojas 
especializadas

Lojas de 
descontos

Lojas de 
conveniência

Supermercados

Lojas de 
departamentos

Hipermercados

Diminuição

Diminuição

Aumento

Aumento

 
 

FONTE: FERNANDES, op.cit., p.208. 

Figura 8 – Tipos de lojas segundo mix de produtos e área de vendas. 

 

Quanto às variáveis preço, sortimento, sofisticação 

ambiental, nível de serviços prestados e área de vendas, as lojas de varejo 

classificam-se em: 

Quadro 6 – Cotejo entre alguns tipos de lojas de varejo quanto a preço, 
variedade, sofisticação, serviço e área de vendas 

Adaptado de: Fernandes, op.cit., p.208. 

 

 Preço Varie- 
dade 

Sofisti- 
cação 

Nível de 
serviço 

Área de 
vendas 

Alto Conve-
niência 

Hiper-
mercado 

Conve-
niência 

Conve-
niência 

Hiper-
mercado 

 Super-
mercado 

Desconto Super-
mercado 

Super-
mercado 

Desconto 

 Hiper-
mercado 

Super-
mercado 

Hiper-
mercado 

Hiper-
mercado 

Super-
mercado 

Baixo Desconto Conve-
niência 

Desconto Desconto Conve-
niência 
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Isto significa que, relacionado aos demais formatos 

existentes no setor supermercadista, o hipermercado possui preço entre 

médio e baixo, elevada variedade, sofisticação entre média e alta, nível de 

serviço entre médio e baixo e grande área de vendas. 

 

3.2 Importância do setor supermercadista 

O assunto imagem em hipermercados apresenta 

relevância devido ao fato das vendas das empresas do setor 

supermercadista – do qual os hipermercados fazem parte - no Brasil terem 

atingido 62,1 bilhões em 2000, participando com 5,7% do PIB, gerando mais 

de 536 mil empregos diretos, com 11,4 milhões de metros quadrados de 

área de vendas e mais de 102 mil check-outs (Ranking Abras, 2001, p.8-14). 

Segundo a Abras (1998, p.6), as empresas do setor 

supermercadista 60 são os locais de compra mais freqüentado pelos 

consumidores brasileiros (99,3%) independentemente da classe social, 

conforme tabela 2. 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Locais de compra freqüentados pelos brasileiros 
                                                 
60 A ABRAS utiliza o termo “supermercado”, apesar de considerar outros modelos em seu ranking, 
como os hipermercados e as empresas atacadistas. 
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Local 

Percentual de 
consumidores que 

freqüentam 
Empresas do setor supermercadista 99,30% 
Padaria 81,00% 
Açougue 64,10% 
Feira 56,70% 
Drogaria/ Farmácia/ Perfumaria 53,20% 
Sacolão/ Varejão 38,20% 
Loja especializada 30,10% 
Mercearia 28,00% 
Quitanda 15,80% 
Peixaria 14,40% 
Armazém 11,50% 

Adaptado de: ABRAS, 1998, p.6. 

 

Algumas outras características dos clientes de 

empresas supermercadistas (Abras, 1998, p.6 e 24): 

- as empresas supermercadistas são freqüentadas 3,9 

vezes ao mês, isto é, quase semanalmente; 

- a maioria dos consumidores entrevistados é fiel a uma 

única empresa supermercadista, ou seja, 54,8% do total da amostra, 

independentemente da classe social a que pertençam; 

- 66,5% dos consumidores afirmam não ter trocado de 

empresa supermercadista principal no último ano; 

- os principais motivos que propiciam a troca de 

empresa supermercadista principal pelos 33,5% dos entrevistados não 

sofrem oscilações em função da classe social, sendo eles: preços melhores/ 
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mais baixos (54%), localização (22%), maior variedade de produtos (10%), 

outros (14%). 

No caso específico da presente dissertação, o 

“produto” avaliado hipermercado (ou o serviço que esta oferece a seu 

cliente). Nesse sentido, faz-se necessário citar ainda a pesquisa efetuada 

pela Abras (1998, p.32) quanto à nota dada pelos consumidores aos 

supermercados de todo Brasil (de 0 a 10), por classe social: 

Classe Nota geral 
A 8,4 
B 8,5 
C 8,6 
D 8,7 
E 8,8 

Fonte: ABRAS, 1998, p.32. 



 
 
 

94 

  

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA  

 
4.1 Tipo de estudo 

A partir dos objetivos do estudo, optou-se pela 

realização de um estudo designado quantitativo-descritivo, que tem como 

finalidade principal a análise das características dos fenômenos através da 

descrição das relações quantitativas entre as variáveis e fatos (Tripodi, 1975; 

Miller, 1991). Segundo Selltiz et al (1974, p.59-90), esse tipo de pesquisa 

difere da pesquisa exploratória por pressupor conhecimento prévio do 

problema a ser pesquisado. 

Segundo Worcester (1986, p.607), a metodologia de 

pesquisa para descrever as variáveis relativas ao comportamento do 

consumidor desenvolveu-se consideravelmente. Variáveis relacionadas ao 

comportamento podem incluir dados a respeito de vendas da empresa, 

apoio a ações de melhoria de relações públicas, reconhecimento do símbolo 

corporativo, dados de compras recentes de produtos da empresa e 

recomendação de produtos da empresa a outros. As ações que os 

indivíduos têm frente a empresas não dependem apenas do fato das 

pessoas gostarem ou não delas. Assim, apesar da complexidade e do 
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caráter inconsciente dos sentimentos e crenças, estes podem ser 

classificados e examinados estatisticamente. 

 

4.2 População e amostra 

Optou-se por pesquisar consumidores da Grande São 

Paulo pelo fato de ser a maior região metropolitana do Brasil, abarcando 

inúmeras e variadas organizações do setor supermercadista. 

Considerou-se como população a ser pesquisada os 

consumidores a partir de 16 anos de idade de ambos os sexos e que 

fizessem compras em hipermercados pelo menos uma vez ao mês. 

O estudo utilizou como técnica de amostragem um 

esquema por conglomerado e, dentro de cada conglomerado, a amostragem 

sistemática. Segundo Chisnall (1980, p.89), a amostragem sistemática é 

amplamente utilizada no Brasil, e oferece, mais do que qualquer outra, 

aproximação mais prática da amostragem aleatória61, no caso, dentro de 

cada conglomerado/quarteirão. 

Foram entrevistados consumidores residentes em duas 

regiões. Na região 1, onde estão localizados dois hipermercados contíguos 

(doravante chamados de hipermercado A e hipermercado B), foram 

entrevistados 200 consumidores, residentes dentro do raio de um quilômetro 

dos hipermercados. 

Na região 2, onde está localizado um hipermercado 

(doravante designado como hipermercado C), foram entrevistados 100 
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consumidores, residentes dentro do raio de um quilômetro do hipermercado. 

Para determinar os consumidores a serem 

entrevistados, procedeu-se à numeração de todos os quarteirões dentro do 

raio de um quilômetro dos hipermercados e sorteio subseqüente de vinte e 

dez quarteirões, respectivamente, para as regiões 1 e 2. Após o sorteio dos 

quarteirões, definiu-se que a primeira entrevista de cada quarteirão dar-se-ia 

na residência localizada à direita da esquina mais próxima dos 

hipermercados. A partir daí e seguindo à sua direita, o entrevistador 

abordava um respondente por residência – que residisse no local – em uma 

a cada quatro residências. Na impossibilidade de se efetuar a entrevista em 

determinada residência - por ausência, recusa ou por ser o endereço 

comercial ou industrial - o entrevistador prosseguia na mesma sistemática de 

entrevistar um consumidor em uma a cada quatro residências, até completar 

o máximo de dez entrevistas por quarteirão, quando deveria iniciar 

entrevistas em outro quarteirão sorteado. 

Na impossibilidade de completar as dez entrevistas 

num quarteirão, o entrevistador dirigia-se ao quarteirão vizinho, localizado 

imediatamente à direita da esquina mais próxima do hipermercado do 

quarteirão sorteado. A mesma sistemática do quarteirão sorteado foi então 

utilizada, iniciando-se as entrevistas da residência à direita da esquina mais 

próxima ao hipermercado. 

 

 

                                                                                                                                           
61 Moser, C.A. Survey methods in social investigation, Heinemann, Londres, 1969 apud Chisnall 
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4.3 Instrumento de medida 

Utilizou-se um questionário, conforme anexo A, com 

sete questões referentes ao tema imagem em hipermercados, além de uma 

parte reservada a informações sobre segmentação. Os questionários foram 

lidos em voz alta pelo entrevistador, que anotava as respostas emitidas pelo 

entrevistado. 

A primeira questão tratou de investigar o grau de 

aprovação do consumidor ao conjunto de hipermercados que atuam no 

Brasil através da atribuição de uma nota a este conjunto. 

A segunda questão tratou de investigar quais os 

hipermercados vinham à mente do entrevistado, a fim de verificar se os 

hipermercados a serem pesquisados na sétima questão seriam citados ou 

não. 

A terceira questão consistiu em investigar se os fatores 

considerados importantes pelo consumidor para escolher um hipermercado 

e verificar se os fatores pesquisados na sexta e sétima questões seriam 

citados ou não. 

A quarta questão consistiu em verificar em quais 

hipermercados o consumidor efetivamente comprava, se continuaria a 

comprar e quais as razões para continuar comprando ou não. O intuito desta 

questão foi avaliar se o hipermercado em que o consumidor compra está 

relacionado ao hipermercado em que pensa (segunda questão) e ao 

hipermercado que prefere (quinta questão), e se os fatores que o fazem 

                                                                                                                                           
(1980, p.89). 
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comprar são os mesmos que considera importantes para escolher um 

hipermercado (terceira questão). 

Na quinta questão, solicitou-se ao entrevistado que 

hierarquizasse os hipermercados de sua preferência até o número de cinco. 

O objetivo desta questão foi verificar qual a relação entre preferência, 

lembrança (segunda questão) e efetiva compra (quarta questão). 

A sexta questão consistiu em verificar qual o grau de 

importância atribuído pelo entrevistado a determinados atributos de um 

hipermercado. Esta questão (e a sétima questão também) tratou das 

seguintes dimensões de imagem e seus respectivos atributos: 

1) Imagem de marketing: preço (crédito, facilidade de pagamento), 

produto/serviço, que no caso de hipermercados são os serviços de 

atendimento na venda, no crediário e em devoluções, as garantias 

dadas, o fornecimento de produtos de qualidade, propaganda e 

promoções (Zimmer & Golden, 1988, p. 281 e 285; Barich e Kotler, 

1991, p. 96; Abras, 1998); 

2) Imagem de loja: instalações, sinalização das seções, localização, 

estacionamento, exposição interna dos produtos, aparência interna 

da loja, aparência externa da loja e segurança (Pessemier, 1980, 

p.99; Zimmer & Golden, 1988, p.281 e 285; Abras, 1998), 

3) Imagem do usuário (sob a ótica do respondente): nível sócio-

econômico dos clientes da empresa, nível de lealdade dos clientes 

ao hipermercado, hábitos de consumo e características pessoais 
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(Worcester, 1986, p. 602; Darden & Ashton, 1974-75, p.102-103). 

4) Imagem corporativa: sua marca, letreiros, logotipo, cores e 

formatos, se inspira confiança e seriedade, se tem um nome fácil 

de ser falado e lembrado, responsabilidade comunitária e 

ambiental, se a empresa é considerada uma instituição atrativa 

para trabalhar, qualidade do pessoal de atendimento e nível 

gerencial, se tem solidez financeira, se tem boa reputação, nível 

de competitividade da empresa (se busca melhorar seus produtos 

e serviços), se tem conduta ética e se respeita o consumidor e 

seus direitos (Barich & Kotler, 1991, p.97; Dowling, 1993, p.106). 

A sétima questão tratou de investigar – para três 

hipermercados - qual o grau de concordância do entrevistado quanto à 

existência dos atributos apresentados na sexta questão. Nesta questão foi 

utilizada a escala somatória ou escala Likert. 

Chisnall afirma que a escala de Likert é muito utilizada 

por demonstrar confiabilidade, por ser mais simples de construir do que as 

de Thurstone62, por informar mais adequadamente sobre o grau de 

sentimento dos respondentes e permitir maior liberdade na emissão de 

opiniões. 

Segundo Mattar (1993, p.217), esta escala possui 

algumas vantagens quando comparada à escala de Thurstone: permite o 

emprego de afirmações que não estão explicitamente ligadas à atitude 

                                                 
62 Segundo Chisnall (1980, p.202), na escala de Thurstone os respondentes devem expressar se 
concordam ou não com determinadas frases, que, geralmente são no número de vinte e cinco. 
Contudo, para chegar até estas vinte e cinco frases, o pesquisador deve submeter de 100 a 150 frases 
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estudada, é de construção mais simples, tende a ser mais precisa por 

possuir maior número de respostas alternativas, e a amplitude de respostas 

permitidas apresenta informação mais precisa da opinião dos respondentes. 

As questões seguintes trataram de informações de 

segmentação, a fim de determinar o nível sócio-econômico do respondente, 

qual o grau de exposição à mídia, idade e grau de escolaridade. 

 

4.4 Coleta de dados 

A abordagem ocorreu através de entrevistas pessoais 

com os residentes dentro do raio de um quilômetro dos hipermercados 

determinados. As entrevistas foram realizadas durante o mês de setembro 

de 2001, de segunda-feira a sábado, das 9:00 às 18:00 horas, com 300 

(trezentos) consumidores da grande São Paulo em duas regiões distintas, 

descritas no tópico anterior. 

Os pesquisadores foram recrutados dentre o pessoal 

que possui experiência em pesquisas, selecionados e treinados para a 

realização da presente pesquisa. 

 

4.5 Tratamento dos dados 

Após a aplicação dos questionários foi efetuada, por 

telefone, a confirmação da efetiva realização da entrevista com 20% do total, 

sendo substituídas as pesquisas que não atingiram os pré-requisitos 

estipulados. 

                                                                                                                                           
que devem ser escolhidas por um grupo de 40 a 60 pessoas que funcionam como “juízes”. Segundo 
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A seguir, os dados foram tabulados em planilha Excel e 

transportados para o aplicativo SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), de onde as distribuições das variáveis, em termos absolutos e 

relativos, foram obtidas. Para análise dos dados foi utilizada estatística 

descritiva. 

Após tabulação dos dados, procedeu-se à ordenação 

dos mesmos a fim de que pudessem ser analisados à luz das hipóteses, 

para que estas pudessem ser testadas. 

Para as quatro hipóteses foram utilizados os dados 

fornecidos pela terceira questão (fatores que o consumidor considera 

importantes para escolher um hipermercado), quarta questão (em quais 

hipermercados o consumidor efetivamente compra, se voltaria a comprar e 

quais as razões), a sexta questão (dividida em quatro partes, sendo uma 

para testar cada hipótese) e sétima questão (também dividida em quatro 

partes, sendo uma para cada hipótese). É necessário destacar que a 

segunda, quarta e quinta questões, além de levantarem questionamentos, 

respectivamente, sobre o hipermercado no qual o consumidor pensa, onde 

compra e qual prefere, foram utilizadas para averiguar se os hipermercados 

constantes da questão 7 eram conhecidos ou familiares aos entrevistados. 

Além dos dados já citados para testar a primeira 

hipótese, foram utilizados dados da primeira parte da sexta questão e da 

primeira parte da sétima questão; para a segunda hipótese, a segunda parte 

da sexta questão e a segunda parte da sétima questão; para a terceira 

                                                                                                                                           
Mattar (1997, p.211), o número de juízes pode chegar a 200. 
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hipótese, a terceira parte da sexta questão e da terceira parte da sétima 

questão; e, finalmente, para a quarta hipótese, foram utilizadas a quarta 

parte da sexta questão e a quarta parte da sétima questão. 
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CAPÍTULO V 
 
 
 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
 
5.1 Características da amostra 
 
 
5.1.1 Sexo e idade 

Quanto ao quesito sexo, a distribuição dos 

entrevistados segue a tabela 3: 

Tabela 3 – Distribuição da amostra por sexo 
  Região 1 Região 2 total 
masculino 28 28,0% 62 31,0% 90 30,0%
feminino 72 72,0% 138 69,0% 210 70,0%

Total 100 100,0% 200 100,0% 300 100,0%
 

 

Verifica-se, assim, que o percentual de mulheres 

entrevistadas foi maior na região 1, com 72,0%, na região 2 com 69,0% e no 

total com 70,0%. Os homens entrevistados foram 27,5% na região 1, 31,0% 

na região 2 e 30,0% no total. 
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Figura 9 – Distribuição da amostra por sexo 
 

Quanto à idade, os respondentes foram divididos em 

seis faixas etárias, conforme tabela 4: 

 

Tabela 4 – Distribuição da amostra por faixa etária 
 região 1 região 2 total 
 N % N % N % 
de 16 a  20 anos 21 10,9% 1 1,0% 22 7,6%
acima de 20 até 30 anos 30 15,5% 7 7,2% 37 12,8%
acima de 30 até 40 anos 33 17,1% 11 11,3% 44 15,2%
acima de 40 até 50 anos 25 13,0% 21 21,6% 46 15,9%
acima de 50 até 60 anos 24 12,4% 24 24,7% 48 16,6%
acima de 60 anos 60 31,1% 33 34,0% 93 32,1%

Total 193 100,0% 97 100,0% 290 100,0%
 

Verifica-se que a faixa etária até 20 anos tem 10,9% 

dos respondentes na região 1, 1,0% na região 2 e 7,6% no total. Acima de 

20 até 30 anos: 15,5% na região 1, 7,2% na região 2 e 12,8% no total. Acima 

de 30 até 40 anos: 17,1% na região 1, 11,3% na região 2 e 15,2% no total. 

Acima de 40 até 50 anos: 13,0% na região 1, 21,6% na região 2 e 15,9% na 

região 3. Acima de 50 até 60 anos: 12,4% na região 1, 24,7% na região 2 e 
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16,6% no total. Acima de 60 anos: 31,1% na região 1, 34,0% na região 2 e 

32,1% no total. 

Verifica-se que a região 1 apresenta percentual maior 

de respondentes nas três primeiras faixas etárias (até 20 anos, acima de 20 

até 30 anos e acima de 30 até 40 anos). A região 2, por sua vez, tem 

maiores percentuais nas outras faixas etárias de idades mais avançadas 

(acima de 40 até 50 anos, acima de 50 até 60 anos e acima de 60 anos). 

Destaque deve ser dado ao fato da amostra ser 

formada predominantemente por mulheres e possuir quase um terço dos 

consumidores com idade acima de 60 anos. Isto provavelmente se deve ao 

fato das entrevistas terem sido realizadas predominantemente em dias de 

semana e no período diurno. 

 

5.1.2 Classificação socioeconômica 

Dos 300 consumidores, 199 da região 1 e 99 da região 

2 responderam às questões referentes à classificação socioeconômica. Sua 

distribuição, utilizando-se o critério ABIPEME (Mattar, 1997, p.150), 

encontra-se na tabela 5: 

 

Tabela 5 – Distribuição da amostra por classificação socioeconômica 
  N % 

Classe A 14 4,7%
Classe B 101 33,9%
Classe C 139 46,6%
Classe D 38 12,8%
Classe E 6 2,0%

Total 298 100,0%
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Figura 10 – Distribuição da amostra por classificação socioeconômica 
 

Assim, nota-se que a amostra é composta pelos 

seguintes níveis socioeconômicos: 4,7% da classe A, 33,9% da classe B, 

46,6% da classe C, 12,8% da classe D e 2,0% da classe E. 

Analisando-se a amostra por regiões, obtém-se os 

seguintes percentuais: 

 

Tabela 6 – Distribuição da amostra por classificação socioeconômica - 
por região 

 Região 1 Região 2 
Classe A 7 3,5% 7 7,1%
Classe B 68 34,2% 33 33,3%
Classe C 96 48,2% 43 43,4%
Classe D 25 12,6% 13 13,1%
Classe E 3 1,5% 3 3,0%

Total 199 100,0% 99 100,0%
 

Desta forma, verifica-se que, na região 1 os 

percentuais encontrados foram: 3,5% para a classe A, 34,2% para a classe 

B, 48,2% para a classe C, 12,6% para a classe D e 1,5% para a classe E. 



 
 
 

107 

  

Na região 2 os percentuais encontrados foram: 7,1% para a classe A, 33,3% 

para a classe B, 43,4% para a classe C, 13,1% classe D e 3,0% para a 

classe E. 
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Figura 11 – Distribuição da amostra por classificação socioeconômica 
– região 1 
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Figura 12 – Distribuição da amostra por classificação socioeconômica 
– região 2 
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Assim, verifica-se que, apesar das diferenças 

percentuais, em ambas as regiões, há predominância de indivíduos da 

classe C, seguidos de indivíduos da classe B, classe D, classe A e classe E. 

Quanto à classificação socioeconômica, verifica-se que 

não se pode afirmar que existam diferenças percentuais que possam ser 

consideradas relevantes entre as regiões. 

Procedendo-se a um reagrupamento dos níveis 

socioeconômicos, unindo-se, por um lado, os indivíduos das classes A e B e, 

por outro, os indivíduos das classes C, D e E, e designando-se os o primeiro 

grupo como “elevado poder aquisitivo” e o segundo como “baixo poder 

aquisitivo”, obtém-se a seguinte distribuição: 

 

Tabela 7 – Distribuição da amostra por nível de poder aquisitivo 
  N % 

alto poder aquisitivo 115 38,6%
baixo poder aquisitivo 183 61,4%

Total 298 100,0%
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Figura 13 – Distribuição da amostra por nível de poder aquisitivo 
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Verifica-se, assim, que os consumidores com baixo 

poder aquisitivo são a maioria, com 61,4% dos entrevistados, e os com alto 

poder aquisitivo a minoria, com 38,6% dos entrevistados. Analisando-se os 

dados por região, obtém-se a tabela 8: 

 

Tabela 8 – Distribuição da amostra por nível de poder aquisitivo - por 
região 

 Região 1 Região 2 
 N % N % 

alto poder aquisitivo 75 37,7% 40 40,4%
baixo poder aquisitivo 124 62,3% 59 59,6%

Total 199 100,0% 99 100,0%
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Figura 14 – Distribuição da amostra por nível de poder aquisitivo - por 
região 
 

Verifica-se que o que foi constatado para o total da 

amostra também foi constatado para cada região: predominância de 

consumidores de baixo poder aquisitivo (62,3% na região 1 e 59,6% na 
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região 2) e menor número de consumidores de alto poder aquisitivo (37,7% 

na região 1 e 40,4% na região 2). 

Assim como para a classificação socioeconômica, para 

o poder aquisitivo não se pode afirmar que existam diferenças percentuais 

que possam ser consideradas relevantes entre os indivíduos de alto poder 

aquisitivo dos de baixo poder aquisitivo por região. 

 

5.1.3 Grau de instrução 

A figura 15 exibe a distribuição da amostra em termos 

de grau de instrução dos respondentes: 

colégio 
completo/superior 

incompleto
29,9%

superior completo
12,4%

analfabeto/primário 
incompleto

7,3% primário 
completo/ginásio 

incompleto
31,4%

ginásio 
completo/colégio 

incompleto
19,0%

 
Figura 15 – Distribuição da amostra por nível de escolaridade 

 

Verifica-se, assim, que dos 274 entrevistados que 

responderam à pergunta, 7,3% são analfabetos ou têm primário incompleto, 

31,4% têm primário completo ou ginásio incompleto, 19,0% têm ginásio 
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completo ou colégio incompleto, 29,9% têm colégio completo ou superior 

incompleto e 12,4% têm superior completo. 

 

5.1.4 Período como cliente de hipermercados 

A figura 16 exibe o tempo que os entrevistados 

freqüentam hipermercados como consumidores: 

Menos de 2 anos
3,4%

de 2 a 5 anos
14,1%

acima de 5 anos
82,5%

 

Figura 16 – Distribuição da amostra por período em que efetua compras 
em hipermercado 

 

Verifica-se, assim, que dos 298 entrevistados que 

responderam à questão, 3,4% freqüentam hipermercados por um período 

inferior a dois anos, 14,1% freqüentam de 2 a 5 anos e 82,5% freqüentam 

acima de 5 anos. 
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5.1.5 Tipo de residência 

Quanto ao fato de residir em residência própria, 

alugada ou emprestada, as freqüências são as constantes da figura 17: 

própria
77,6%

alugada
20,7%

emprestada
1,7%

 

Figura 17 – Distribuição da amostra por tipo de residência 
 

Verifica-se, assim que dos 299 entrevistados que 

responderam à pergunta, 77,6% dos moram em residência própria, 20,7% 

em residência alugada e 1,7% em residência emprestada. 
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5.1.6 Quantidade de ocupantes por residência 

Quanto ao número de ocupantes por residência, a 

distribuição pode ser visualizada na figura 18: 

1
7,1%

2
15,8%

3
27,3%

4
28,2%

5
11,8%

6
5,1%

8
1,7%

7
2,4%

9
0,3%

10
0,3%

 
Figura 18 – Quantidade de ocupantes por residência 

 

Verifica-se, assim, que de 297 respostas, há 

concentração de 3 e 4 residentes por residência, que correspondem, 

conjuntamente, a 55,6% do total. 
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5.1.7 Quantidade de familiares que trabalham fora 

A figura 19 exibe a quantidade de pessoas que 

trabalham fora por residência: 

 

1
13,1%

2
31,2%

3
35,1%

4
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5
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Figura 19 – Quantidade de familiares que trabalham fora 

 

Verifica-se que, dos 282 entrevistados que 

responderam à questão, as respostas com 1 e 2 pessoas trabalhando foram 

correspondem, juntas, a 66,3% do total. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

115 

  

5.1.8 Exposição à mídia - jornais 

A freqüência de leitura de jornais está exibida na figura 

20: 

 

nunca
23,6%

quase nunca
9,8%

regularmente
20,5%

quase sempre
11,4%

sempre
34,7%

 
Figura 20 – Exposição à mídia - leitura de jornais 

 

Verifica-se, assim, que dos 297 entrevistados que 

responderam à pergunta, 34,7% sempre lêem jornal, 11,4% quase sempre 

lêem, 20,5 lêem regularmente, 9,8% quase nunca lêem e 23,6% nunca lêem 

jornal. 
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5.1.9 Exposição à mídia - revistas 

A freqüência de leitura de revistas está exibida na 

figura 21: 

nunca
35,3%

quase nunca
7,1%regularmente

14,5%

quase sempre
10,4%

sempre
32,7%

Figura 21 – Exposição à mídia - leitura de revistas 

 

Verifica-se, assim, que dos 297 entrevistados que 

responderam à pergunta, 32,7% sempre lêem revistas, 10,4% quase sempre 

lêem, 14,5% lêem regularmente, 7,1% quase nunca lêem e 35,3% nunca 

lêem revistas. 
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5.1.10 Exposição à mídia - rádio 

A freqüência à audiência de rádio está exibida na figura 

22: 

nunca
15,2%

quase nunca
8,1%

regularmente
11,5%

quase sempre
8,1%

sempre
57,1%

 

Figura 22 – Exposição à mídia - audiência de rádio 

 

Verifica-se, assim, que dos 296 entrevistados que 

responderam à pergunta, 57,1% sempre ouvem rádio, 8,1% quase sempre 

ouvem, 11,5% ouvem regularmente, 8,1% quase nunca ouvem e 15,2% 

nunca ouvem rádio. 
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5.1.11 Exposição à mídia - televisão 

A freqüência à audiência de televisão está exibida na 

figura 23: 

 

regularmente
11,4%

quase sempre
8,8%

sempre
74,1%

quase nunca
4,0%nunca

1,7%

 

Figura 23 – Exposição à mídia - audiência de televisão 

 

Verifica-se, assim, que dos 297 entrevistados que 

responderam à pergunta, 74,1% sempre assistem televisão, 8,8% quase 

sempre assistem, 11,4% assistem regularmente, 4,0% quase nunca 

assistem e 1,7% nunca assistem televisão. 

 

5.2 Avaliação do conjunto de hipermercados 

A questão 1 (“Pensando em todos os hipermercados 

que atuam no Brasil como um conjunto, que nota de 0 a 5 o(a) Sr.(a) daria 

para este conjunto?”), fornece a avaliação dos entrevistados a todos os 

hipermercados do Brasil. Dos 300 respondentes, 298 apresentaram 
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respostas válidas com uma média de 4,2164, significando que a pontuação 

atribuída aos hipermercados está próxima da pontuação máxima de 5. 

Destaque-se que 81,8% deram notas de 4 a 5 e, dentre as 298 respostas 

obtidas, apenas 6 entrevistados deram notas abaixo do ponto médio 2,5. Isto 

indica que, nesta amostra pesquisada, existe uma aprovação extremamente 

elevada para o trabalho realizado pelos hipermercados no Brasil. 

A tabela 9 e a figura 24 apresentam a freqüência de 

respostas por nota. (Verifica-se que, apesar de ter havido liberdade dos 

respondentes em utilizar valores fracionários - já que a questão não impôs 

que fossem utilizados somente números inteiros - apenas três respondentes 

utilizaram-se de valores fracionários para expressar suas opiniões, sendo 

que dois deles responderam “3,5” e um respondeu “4,5”). 

 

Tabela 9 – Distribuição de notas dadas aos hipermercados como um 
conjunto 

1 ,3 ,3 ,3
5 1,7 1,7 2,0

46 15,3 15,4 17,4
2 ,7 ,7 18,1

118 39,3 39,6 57,7
1 ,3 ,3 58,1

125 41,7 41,9 100,0
298 99,3 100,0

2 ,7

300 100,0

,00
2,00
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Total
sem
resposta

Total

N % % válido

%
acumulado

válido
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Figura 24 – Distribuição de notas dadas aos hipermercados como um 
conjunto 
 

 

5.2.1Hipermercados que o consumidor recorda 

A segunda questão (“Quando o(a) Sr.(a) pensa em 

algum hipermercado para fazer compras, quais são aqueles que lhe vêm à 

mente?”), fornece a informação do local onde o consumidor faz compras. 

Esta questão serve para avaliar o grau de relevância, para o entrevistado, 

dos hipermercados a serem pesquisados na questão 7. A primeira resposta 

apresentou 125 (41,7%) citações para o hipermercado A, 42 (14,0%) para o 

hipermercado B, 49 (16,3%) para o hipermercado C e 84 (28,0%) citaram 

“não-hipermercados”63 (tabela 10 e figura 25). 

                                                 
63 A partir das respostas obtidas estão sendo considerados como “não-
hipermercados” tanto os supermercados, com 16 diferentes empresas e 
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Tabela 10 – Distribuição da primeira citação de hipermercado 

125 41,7 41,7 41,7
42 14,0 14,0 55,7
49 16,3 16,3 72,0
84 28,0 28,0 100,0

300 100,0 100,0

hipermercado A
hipermercado B
hipermercado C
não-hipermercados
Total

N % total % válido

%
acumulado   

válido
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Figura 25 – Primeiro hipermercado citado pelo consumidor 
 
 

Contudo, considerando-se as regiões separadamente, 

verifica-se que o hipermercado A apresentou maior índice de recordação 

como primeiro colocado na região 1, com 54% das respostas válidas, e o 

hipermercado C foi o mais citado na região 2, com 47% das respostas 

válidas (tabela 11 e figuras 26 e 27). Nota-se, com isto, que o maior índice 

                                                                                                                                           
a quase totalidade de citações, quanto empresas atacadistas, com 3 
diferentes empresas e número de citações irrisório. 
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de recordação é proveniente dos entrevistados residentes da região onde se 

localizam os hipermercados. Ou seja, o “top of mind”, neste caso, está 

extremamente relacionado ao fator localização. 

Destaque-se a representatividade dos “não-

hipermercados”, que apareceram tanto na região 1, com 50 citações (25%), 

quanto na região 2, com 34 citações (34%). Tal situação decorre do fato do 

grupo dos “não-hipermercados” ser formado por todos os supermercados 

(total de 16 diferentes empresas) e atacadistas (total de 3 diferentes 

empresas) citados. Como o enunciado da questão trata explicitamente dos 

hipermercados e, mesmo assim, grande parte dos consumidores responde 

com nomes de supermercados, há fortes evidências que grande parte dos 

entrevistados não consegue discernir conceitualmente um formato do outro. 

 

Tabela 11 – Distribuição da primeira citação de hipermercado – por 
região 

108 54,0 54,0 54,0
40 20,0 20,0 74,0
2 1,0 1,0 75,0

50 25,0 25,0 100,0
200 100,0 100,0
17 17,0 17,0 17,0
2 2,0 2,0 19,0

47 47,0 47,0 66,0
34 34,0 34,0 100,0

100 100,0 100,0

hipermercado A
hipermercado B
hipermercado C
não-hipermercados
Total
hipermercado A
hipermercado B
hipermercado C
não-hipermercados
Total

Região
Região 1

Região 2

N % % válido
%

acumulado
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Figura 26 – Primeiro hipermercado citado pelo consumidor – região 1 
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Figura 27 – Primeiro hipermercado citado pelo consumidor – região 2 
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Avaliando-se conjuntamente os hipermercados 

recordados pelo consumidor nas quatro respostas, verifica-se que o 

hipermercado A foi citado 72,3% dos respondentes, o hipermercado B por 

55,7%, o hipermercado C por 44,7% e os “outros hipermercados” por 0,7% 

dos respondentes. 

 

Tabela 12 – Percentual de entrevistados com menção a cada 
hipermercado em qualquer uma das quatro respostas 

N % 
hipermercado A 217 72,3% 
hipermercado B 167 55,7% 
hipermercado C 134 44,7% 
outros hipermercados 2 0,7% 
BASE 300  
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Figura 28 – Percentual de entrevistados com menção a cada 
hipermercado em qualquer uma das quatro respostas 
 
 

Dividindo-se em regiões, verifica-se que, na região 1, o 

hipermercado A foi citado por 82,5% dos entrevistados, o hipermercado B 

por 71,5%, o hipermercado C por 22,0% e os “outros hipermercados por 

1,0% dos entrevistados. 
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Tabela 13 – Percentual de entrevistados com menção a cada 
hipermercado em qualquer uma das quatro respostas – região 1 

 N % 
hipermercado A 165 82,5% 
hipermercado B 143 71,5% 
hipermercado C 44 22,0% 

outros hipermercados 2 1,0% 
BASE 200  
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Figura 29 – Percentual de entrevistados com menção a cada 
hipermercado em qualquer uma das quatro respostas – região 1 

 

Na região 2 o hipermercado A foi citado por 52,0% dos 

respondentes, o hipermercado B por 24,0% e o hipermercado C por 84,0% 

dos respondentes. 

 

Tabela 14 – Percentual de entrevistados com menção a cada 
hipermercado em qualquer uma das quatro respostas – região 2 
 

N % 
hipermercado A 52 52,0% 
hipermercado B 24 24,0% 
hipermercado C 84 84,0% 

outros hipermercados 0 0,0% 
BASE 100  
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Figura 30 – Percentual de entrevistados com menção a cada 
hipermercado em qualquer uma das quatro respostas – região 2 
 
 

As posições ocupadas pelo hipermercado A na região 1 

e pelo hipermercado C na região 2 vem mais uma vez confirmar que o fator 

recordação do consumidor está intimamente relacionado à localização. 

Das respostas exibidas, nota-se que os hipermercados 

A, B e C são familiares aos entrevistados, fato que pressupõe a existência 

de uma imagem a priori. 

 

5.2.2 Locais onde o respondente efetua suas compras 

A quarta questão (“Informe, por favor, quais são os 

hipermercados nos quais o(a) Sr.(a) compra regularmente, e em quais 

certamente continuaria a comprar ou não e quais as razões.”), os resultados 

obtidos nas cinco respostas constam da tabela 15, que contempla apenas as 

respostas “sim” (com significado de “sim, compro nesta loja e continuaria 

comprando”). As respostas “não” não foram computadas nas respostas 
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válidas por apresentarem um índice muito reduzido (o maior percentual de 

respostas “não” foi de 2,5% do total na segunda menção para a primeira 

região). 

 

Tabela 15 - Hipermercados em que o consumidor compra e continuaria 
a comprar (região 1) 

 1ª menção 2ª menção 3ª menção 4ª menção
hipermercado A 53,3% 23,3% 14,3% 7,7%
hipermercado B 18,8% 50,3% 17,2% 23,1%
hipermercado C 1,5% 3,8% 11,4% 23,1%

outros hipermercados 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
não-hipermercados 25,9% 22,6% 57,1% 46,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
BASE 197 133 35 13 

 
A partir da tabela 15 verifica-se que o hipermercado A 

apresenta maior número de citações na primeira resposta (53,3%), seguido 

dos “não-hipermercados” (25,9%), do hipermercado B (18,8%), do 

hipermercado C (1,5%) e dos “outros hipermercados” (0,5%). Na segunda 

resposta o hipermercado B aparece com maior número de citações (50,3%), 

seguido do hipermercado A (23,3%), dos “não-hipermercados” (22,6%) e do 

hipermercado C (3,8%). A terceira e quarta respostas, apesar de exibirem os 

“não-hipermercados” como os mais citados, apresentaram uma base 

(número total de respostas) extremamente reduzida. 

Verifica-se que o primeiro hipermercado no qual o 

consumidor compra e que continuaria a comprar, na região 1, é também o 

mais citado na questão em que se solicitava ao consumidor que 

mencionasse os hipermercados que lhe viessem à mente. Os percentuais, 

inclusive, são quase os mesmos, pois 54,0% dos consumidores 

mencionaram o hipermercado A na região 1 como o primeiro que lhes vêm à 
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mente (vide tabela 11 – primeiro hipermercado recordado pelo consumidor – 

por região), e 53,3% dos consumidores da região 1 compram e continuariam 

a comprar no hipermercado A. O mesmo ocorre com os hipermercados B 

(vem à mente de 20,0% dos consumidores e 18,8% dos consumidores 

compram e voltariam a comprar nele), com o hipermercado C (vem à mente 

de 1,0% dos consumidores e 1,5% dos consumidores compram e voltariam 

a comprar nele), e com os “não-hipermercados” (vêm à mente de 25,0% dos 

consumidores e 25,9% compram e voltariam a comprar neles). Estes 

percentuais indicam que o hipermercado em que o consumidor pensa pode 

provavelmente ser o mesmo no qual ele compra. 

Na região 2, os hipermercados no quais os 

consumidores compram e continuariam a comprar constam da tabela 16. 

 
Tabela 16 - Hipermercados em que o consumidor compra e continuaria 
a comprar (região 2) 

 1ª menção 2ª menção 3ª menção 4ª menção
hipermercado A 12,1% 20,5% 11,8% 16,7%
hipermercado B 3,0% 4,5% 17,6% 16,7%
hipermercado C 48,5% 18,2% 11,8% 16,7%

Outros  hipermercados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
não-hipermercados 36,4% 56,8% 58,8% 49,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
BASE 99 44 17 7 

 
 

O fenômeno notado na região 1 repetiu-se na região 2. 

O primeiro hipermercado em que o consumidor compra e continuaria a 

comprar é o hipermercado C (com 48,5% e foi citado como o hipermercado 

que primeiro vem à mente de 47,0% dos consumidores), seguido dos “não-

hipermercados” (36,4% compram e continuariam a comprar e 34,0% citam-
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nos como os primeiros que lhes vêm à mente), do hipermercado A (12,1% 

compram e continuariam a comprar e 17,0% citam-no como o primeiro que 

lhe vêm à mente) e do hipermercado B (3,0% compram e continuariam a 

comprar e 2,0% citam-no como o primeiro que lhe vem à mente). 

A segunda resposta apresentou os “não-

hipermercados” como os mais citados (56,8%), seguidos do hipermercado A 

(20,5%), hipermercado C (18,2%) e do hipermercado B (4,5%). Na terceira e 

quarta respostas os “não-hipermercados” também foram os mais citados, 

mas a base apresentada foi extremamente reduzida. 

 

5.2.3 Hipermercados por ordem de preferência 

A questão 5 (“O (a) Sr.(a) poderia enumerar os 

hipermercados de sua preferência, do primeiro ao quinto?”) apresentou a 

distribuição de preferência de acordo com a tabela 17. 

 

Tabela 17 – Hipermercado citado como primeiro colocado em 
preferência - por região 

 Região 1 Região 2 
 n % n % 
hipermercado A 98 49,2% 17 17,3% 
hipermercado B 50 25,1% 3 3,1% 
hipermercado C 6 3,0% 43 43,9% 
outros hipermercados 1 0,5% 0 0,0% 
não-hipermercados 44 22,1% 35 35,7% 

Total 199 100,0% 98 100,0% 
 

Na região 1, o hipermercado A apareceu como o de 

maior preferência, com 49,2% das respostas, seguido do hipermercado B 
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(25,1%), dos “não-hipermercado” (22,1%), do hipermercado C (3,0%) e dos 

“outros hipermercados” (0,5%). 

A região 2 apresentou o hipermercado C como o de 

maior preferência, com 43,9% das menções, seguido dos “não-

hipermercados” (35,7%), do hipermercado A (17,3%) e do hipermercado B 

(3,1%). 

Unindo-se a parte da tabela 17 referente à região 1, 

com o hipermercado que primeiro vem à mente do consumidor (tabela 11) e 

o hipermercado no qual compra e voltaria a comprar (tabela 15), obtém-se a 

tabela 18: 

 

Tabela 18 – Hipermercado que primeiro vem à mente versus 
hipermercado no qual compra e continuaria a comprar versus 
hipermercado de preferência – região 1 

 

Hipermercado 
que primeiro 
vêm à mente 
(questão 2) 

Hipermercado no qual 
compra e continuaria a 
comprar - 1ª resposta 

(questão 4) 

Hipermercado 
de preferência 

(questão 5) 
hipermercado A 54,0% 53,0% 49,2%
hipermercado B 20,0% 18,8% 25,1%
hipermercado C 2,0% 1,5% 3,0%
outros hipermercados 0,0% 0,5% 0,5%
não-hipermercados 25,0% 25,9% 22,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
Base 200 197 199 

 

 

A tabela 18 demonstra existir, na região 1, coerência 

entre os percentuais do hipermercado que primeiro vem à mente do 

consumidor, com o local que cita com maior freqüência como de compra, e 

de sua preferência por este local, sendo que nas três situações o 

hipermercado A ocupa a primeira posição, seguido dos “não-hipermercados” 
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(exceto no que se refere à preferência, que ocupa a terceira posição), do 

hipermercado B (exceto quanto à preferência, que ocupa a segunda 

posição), do hipermercado C e dos “outros hipermercados”. 

Unindo-se a parte da tabela 17 (hipermercado citado 

como primeiro em preferência) referente à região 2, com o hipermercado que 

primeiro vem à mente do consumidor (tabela 11) e o hipermercado no qual 

compra e voltaria a comprar (tabela 16), obtém-se a tabela 19: 

 

Tabela 19 – Hipermercado que primeiro vem à mente versus 
hipermercado no qual compra e continuaria a comprar versus 
hipermercado de preferência – região 2 

 

Hipermercado que 
primeiro vêm à 

mente (questão 2)

Hipermercado no qual 
compra e continuaria a 
comprar - 1ª menção 

(questão 4) 

Hipermercado de 
preferência 
(questão 5) 

hipermercado A 17,0% 12,1% 17,3%
hipermercado B 2,0% 3,0% 3,1%
hipermercado C 47,0% 48,5% 43,9%
outros hipermercados 0,0% 0,0% 0,0%
não-hipermercados 34,0% 36,4% 35,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
Base 100 99 98 

 

Verifica-se a partir da tabela 19 que, nas três situações, 

o hipermercado C aparece como o mais citado, seguido dos “não-

hipermercados”, do hipermercado A e do hipermercado B. Tal fato iguala-se 

ao já mencionado na região 1, que os percentuais do que vem à mente do 

consumidor são extremamente próximos do local onde freqüenta e do 

hipermercado de sua preferência. 

O segundo colocado em termos de preferência segue a 

distribuição da tabela 20: 
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Tabela 20 – Segundo hipermercado citado como preferido - por região 
 Região 1 Região 2 
 n % n % 
hipermercado A 47 28,0% 14 17,3% 
hipermercado B 63 37,5% 4 4,9% 
hipermercado C 6 3,6% 20 24,7% 
não-hipermercados 52 31,0% 43 53,1% 

Total 168 100,0% 81 100,0% 
 

Na região 1, a instituição com maior número de 

respostas como hipermercado classificado em segundo lugar em termos de 

preferência encontra-se o hipermercado B (37,5%), seguido dos “não-

hipermercados” (31,0%), do hipermercado A (28,0%) e do hipermercado C 

(3,6%). 

Na região 2, os “não-hipermercados” foram os mais 

citados (53,1%), seguidos do hipermercado C (24,7%), do hipermercado A 

(17,3%) e do hipermercado B (4,9%). 

O terceiro, quarto e quinto colocados da região 1 em 

termos de preferência estão exibidos na tabela 21. 

 

Tabela 21 – 3º, 4º e 5º colocados em termos de preferência na região 1 

  
3º colocado  

(%) 
4º colocado  

(%) 
5º colocado  

(%) 
hipermercado A 17,8% 3,9% 6,3% 
hipermercado B 15,8% 18,2% 6,3% 
hipermercado C 25,7% 13,0% 9,5% 
outros hipermercados 1,0% 0,0% 0,0% 
não-hipermercados 39,7% 64,9% 77,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

BASE 101 77 63 
 



 
 
 

133 

  

Os “não-hipermercados” foram citados, nas três 

colocações, como de maior preferência. Há de se notar, contudo, a base 

(número de respostas válidas) é continuamente decrescente. 

O terceiro, quarto e quinto lugares em termos de 

preferência na região 2 encontram-se na tabela 22. 

 

Tabela 22 – 3º, 4º e 5º colocados em termos de preferência na região 2 

 
3º colocado  

(%) 
4º colocado  

(%) 
5º colocado  

(%) 
hipermercado A 20,3% 24,4% 10,0% 
hipermercado B 5,1% 19,5% 50,0% 
hipermercado C 18,6% 17,1% 6,7% 
outros hipermercados 0,0% 0,0% 0,0% 
não-hipermercados 56,0% 39,0% 33,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

BASE 59 41 30 
 

Os “não-hipermercados” apareceram como os mais 

citados para a terceira e quarta posições (56% e 39%, respectivamente), e o 

hipermercado B apareceu como o mais citado (50%) na quinta posição. 

Deve-se atentar que, assim como o ocorrido para a região 1, a base para 

estas posições é decrescente. 
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5.3 Discussão dos resultados 

5.3.1 – H1 - Imagem de marketing: importância atribuída versus imagem 

percebida 

 

Neste tópico, serão discutidos os dados obtidos à luz 

da seguinte hipótese: 

H1: O grau de importância atribuído a um hipermercado através de 

seus preços, produtos e serviços aproxima-se das imagens de 

marketing dos hipermercados pesquisados. 

O propósito desta hipótese foi investigar a relação entre 

o grau de importância atribuído a um hipermercado através de seus atributos 

de marketing e a percepção do consumidor frente à imagem de marketing 

dos hipermercados pesquisados. 

A partir da questão 3 (“O(a) Sr.(a) poderia enumerar 

até cinco fatores que considera importantes para escolher um 

hipermercado?”), na qual foi solicitado aos respondentes que citassem 

espontaneamente os atributos dos hipermercados, obtém-se a seguinte 

freqüência para atributos de imagem de marketing: 
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Tabela 23 – Fatores de imagem de marketing enunciados 
espontaneamente - por resposta 

ATRIBUTOS  1ª 
resposta 

2ª 
resposta 

3ª 
resposta 

4ª 
resposta 

5ª 
resposta

qualidade 4,7% 17,5% 10,8% 4,5% 8,7%
variedade 4,7% 13,9% 7,6% 5,3% 8,7%

preço 58,6% 20,8% 10,8% 4,5% 1,9%
atendimento 5,0% 13,1% 22,9% 18,2% 23,0%

ter novidades 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0%
ter os produtos 

procurados 
0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0%

preços nos caixas 
conferem com os das 

prateleiras 

0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0%

facilidade em fazer 
troca/devolução 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

rapidez nos caixas 0,7% 1,2% 3,2% 6,8% 9,6%
facilidade de 
pagamento 

0,7% 0,8% 0,5% 0,0% 0,0%

facilidade/rapidez em 
obter crédito 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

promoções / ofertas 4,0% 4,8% 4,3% 3,8% 1,0%
propaganda 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total 78,4% 72,1% 60,6% 43,9% 52,9% 
BASE 299 251 185 132 104 

 

A primeira resposta64 apresentou “preço” como o mais 

citado, com 58,6% das respostas, seguido de “atendimento” (5,0%), 

“qualidade” (4,7%), “variedade” (4,7%), “promoções/ofertas” (4,0%), 

“facilidade de pagamento” (0,7%) e ”rapidez nos caixas” (0,7%). 

A segunda resposta apresentou a seguinte seqüência 

dos atributos citados: “preços” (20,8%), “qualidade” (17,5%), “variedade” 

(13,9%), “atendimento” (13,1%), “promoções/ofertas” (4,8%) “rapidez nos 

caixas” (1,2%) e “facilidade de pagamento” (0,8%). 

A terceira resposta apresentou a seguinte seqüência 

dos atributos mais citados: “atendimento” (22,9%), “qualidade” (10,8%), 

                                                 
64 Os percentuais da primeira resposta divididos por região encontram-se no anexo B, tabela 47. 
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“preço” (10,8%), “promoções/ofertas” (4,3%), “rapidez nos caixas” (3,2%) e 

“facilidade de pagamento” (0,5%). 

A quarta resposta apresentou a seguinte seqüência dos 

atributos citados: “atendimento” (18,2%), “rapidez nos caixas” (6,8%), 

“variedade” (5,3%), “qualidade” (4,5%), “preço” (4,5%), “promoções/ofertas” 

(3,8%) e “ter os produtos procurados” (0,8%). 

A quinta resposta apresentou a seguinte seqüência dos 

atributos citados: “atendimento” (23,0%), “rapidez nos caixas” (9,6%), 

“variedade” (8,7%), “qualidade” (8,7%), “preço” (1,9%) e “promoções e 

ofertas” (1,0%). 

Verifica-se que os atributos de imagem de marketing 

foram maioria absoluta nas três primeiras respostas com, respectivamente, 

78,4%, 72,1% e 60,6% do total de respostas válidas, e mais de um terço da 

quarta e quinta respostas com, respectivamente, 43,9% e 52,9%. 

A tabela 24 exibe a quantidade e o respectivo 

percentual de entrevistados que citaram os atributos de imagem de 

marketing em qualquer uma das cinco respostas65: 

 

 

 

 

 

Tabela 24 – Imagem de marketing: atributos citados espontaneamente 
em qualquer uma das cinco respostas 

                                                 
65 Os percentuais e quantidades desta tabela por região encontram-se no anexo B, tabela 48. 
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ATRIBUTO Nº citações percentual 
preço 255 85,0%
atendimento 138 46,0%
qualidade 93 31,0%
variedade 79 26,3%
promoções / ofertas 38 12,6%
rapidez nos caixas 30 10,0%
exposição dos produtos 13 4,3%
outros fatores 13 4,3%
condições de pagamento 5 1,6%
ter os produtos procurados 1 0,3%

BASE 300 
 

 

Assim, o fator “preço” é o mais citado nas quatro 

respostas (85,0%), seguido do “atendimento” (46,0%), “qualidade” (31,0%), 

“variedade” (26,3%), “ambiente agradável”, “promoções/ofertas” (12,6%) e 

“rapidez nos caixas” (10,0%). Os demais fatores foram citados menos de 5% 

das vezes. 

A partir da questão 4 (“Informe, por favor, quais são os 

hipermercados nos quais o(a) Sr.(a) compra regularmente, e em quais 

certamente continuaria a comprar ou não e quais as razões.”), obteve-se o 

percentual de citações de atributo por resposta, que contempla apenas as 

respostas “sim” (com significado de “sim, compro nesta loja e continuaria 

comprando”). As respostas “não” não foram computadas nas respostas 

válidas por apresentarem um índice muito reduzido (o maior percentual de 

respostas “não” foi de 1,6% do total na segunda resposta). 

O percentual de citações dos atributos por resposta 

encontra-se na tabela 25. 

Tabela 25 – Imagem de marketing: freqüência das razões que fariam o 
consumidor retornar a um hipermercado - por resposta 
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Atributo 
1ª 

resposta
2ª 

resposta
3ª 

resposta 
4ª 

resposta 
qualidade 1,4% 4,0% 7,8% 10,5% 
variedade 6,1% 5,7% 7,8% 5,3% 
preço 47,4% 36,6% 33,3% 21,1% 
atendimento 3,4% 4,6% 0,0% 5,3% 
ter novidades 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
ter sempre os produtos 
procurados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
preços nos caixas 
conferem com os das 
prateleiras 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 
facilidade de troca / 
devolução 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
rapidez nos caixas 1,0% 1,1% 2,0% 0,0% 

facilidade de pagamento 3,1% 2,9% 3,9% 0,0% 
facilidade/rapidez em 
obter crédito 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
promoções / ofertas 5,8% 23,4% 11,8% 26,3% 
propaganda 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total  68,2% 78,3% 68,6% 68,5% 
BASE 293 175 51 19 

 

Na primeira justificativa para continuar comprando, os 

atributos mais importantes foram: “preço” (47,4%), “variedade” (6,1%) e 

“promoções/ofertas” (5,8%). Os demais atributos foram citados menos de 

5% das vezes. Comparando-se estes resultados com os constantes da 

tabela 23 (fatores considerados importantes para escolher um hipermercado 

– por resposta), verifica-se que 58,6% dos entrevistados consideram “preço” 

como o primeiro fator de importância para continuar comprando, e 47,4% 

dos consumidores continuariam comprando no local em que já compram em 

função do atributo preço. Ou seja, o fator considerado como o mais 

importante é também o que mais faz o consumidor continuar comprando. 
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Na segunda justificativa, os atributos mais citados 

foram: preço (36,6%), promoções/ofertas (23,4%) e variedade (5,7%). Os 

demais atributos foram citados menos de 5% das vezes. 

A terceira justificativa apresentou “preço” (33,3%) como 

atributo mais citado e quarta justificativa apresentou “promoções/ofertas” 

(26,3%). Contudo, merece destaque o fato de que as duas últimas respostas 

apresentaram bases diminutas. 

Do percentual total, verifica-se que os atributos de 

imagem de marketing são os mais citados pelos respondentes, sempre 

acima de 60% por resposta. 

A tabela 26 exibe o percentual de entrevistados que 

citou o atributo em qualquer uma das quatro respostas: 

Tabela 26 – Imagem de marketing: percentual de respondentes com 
menção a cada atributo para justificar retorno ao hipermercado 

Atributo % 
qualidade 5,7%
variedade 11,0%
preço 74,7%
atendimento 6,3%
ter novidades 0,0%

ter sempre os produtos 
procurados 0,0%
preços nos caixas 
conferem com os das 
prateleiras 0,3%
facilidade de troca / 
devolução 0,0%
rapidez nos caixas 2,0%
facilidade de pagamento 5,3%

facilidade/rapidez em obter 
crédito 0,0%
promoções / ofertas 23,0%
propaganda 0,0%

BASE 300 
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Assim, verifica-se que os atributos “preço”, 

“promoções/ofertas” e “variedade” foram os mais citados pelos entrevistados 

- independentemente da ordem em que apareceram - como justificativa para 

continuar comprando num hipermercado. 

A partir da questão 6 (“Qual o grau de importância que 

o (a) Sr.(a) atribui a cada um dos itens a seguir para um hipermercado? 

Grau de importância: utilizar os valores de 0 a 5, sendo: 0 – nenhuma 

importância; 5 – total importância”), construiu-se a tabela 27, que exibe o 

“Índice de Importância” (II), formado pelo somatório dos percentuais das 

respostas válidas dos atributos de imagem com graus de importância de 4 a 

5. 

 

Tabela 27 – Índices de Importância para atributos de imagem de 
marketing 
ATRIBUTOS DE IMAGEM DE MARKETING (DOS PRODUTOS, DOS 

PREÇOS E SERVIÇOS PRESTADOS) 
II – soma dos % 
respostas com 

graus de 
importância   4 a 5

Ter sempre os produtos procurados 98,0% 
Atendimento/serviços 97,7% 
Variedade de produtos 97,4% 
Rapidez nos caixas 97,4% 
Facilidade de troca/devolução 96,6% 
preços 96,0% 
promoções/ofertas 95,7% 
preços, no caixa, conferem com os das prateleiras 95,4% 
facilidade de pagamento 91,0% 
ter novidades 87,0% 
qualidade/marca dos produtos vendidos 86,9% 
propaganda 86,8% 
facilidade/rapidez em obter crédito 82,6% 
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Para avaliar o Índice de Importância, foi estabelecido o 

seguinte critério: percentual até 60% significa “baixa importância”, acima de 

60% até 80% significa “média importância” e acima de 80% significa 

“elevada importância”. 

Verifica-se que, dos atributos de imagem de marketing, 

o de maior Índice de Importância foi “ter sempre os produtos procurados” 

(98,0%), seguido de “atendimento/serviços” (97,7%), “variedade de 

produtos” (97,4%), “rapidez nos caixas” (97,4%), “facilidade de 

troca/devolução” (96,6%), “preços” (96,0%), “promoções/ofertas” (95,7%), 

“preços, no caixa, conferem com os das prateleiras” (95,4%), “facilidade de 

pagamento” (91,0%), “ter novidades” (87,0%), “qualidade/marca dos 

produtos vendidos” (86,9%), “propaganda” (86,8%) e “facilidade/rapidez em 

obter crédito” (82,6%). Ou seja, de acordo com o critério estabelecido para 

avaliar o Índice de Importância, todos os atributos são de elevada 

importância. 

Confrontando-se os resultados estimulados pelo 

questionamento (questão 6), com aqueles fatores considerados os mais 

importantes para um hipermercado enunciados espontaneamente pelos 

entrevistados por resposta (questão 3), obtém-se a tabela 28: 
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Tabela 28 – Imagem de marketing: atributos espontaneamente 
enunciados versus Índice de Importância (II – somatório dos 
percentuais de graus de importância de 4 a 5) 

Respostas espontâneas 
ATRIBUTOS 1ª 

resposta 
2ª 

resposta 
3ª 

resposta 
4ª 

resposta 
5ª 

resposta 
Índice de 

Importância 

ter os 
produtos 

procurados 

0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 98,0%

atendimento 5,0% 13,1% 22,9% 18,2% 23,0% 97,7%
variedade 4,7% 13,9% 7,6% 5,3% 8,7% 97,4%

rapidez nos 
caixas 

0,7% 1,2% 3,2% 6,8% 9,6% 97,4%

facilidade de 
troca/ 

devolução 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96,6%

preços 58,6% 20,8% 10,8% 4,5% 1,9% 96,0%
promoções / 

ofertas 
4,0% 4,8% 4,3% 3,8% 1,0% 95,7%

preços nos 
caixas 

conferem com 
os das 

prateleiras 

0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 95,4%

facilidade de 
pagamento 

0,7% 0,8% 0,5% 0,0% 0,0% 91,0%

ter novidades 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 87,0%
qualidade 4,7% 17,5% 10,8% 4,5% 8,7% 86,9%

propaganda 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 86,8%

facilidade/ 
rapidez em 

obter crédito

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 82,6%

BASE 
(respostas 

válidas) 

299 251 185 132 104  

 

Verifica-se, assim, que o atributo “ter os produtos 

procurados” foi considerado como sendo importante por 98,0% dos 

entrevistados, mas quando os entrevistados pronunciaram-se 

espontaneamente, quase não foi mencionado. Outros fatores que também 

foram considerados de elevada importância e não foram citados ou foram 

pouco citados espontaneamente (com menos de 10% em cada menção): 
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“rapidez nos caixas”, “facilidade de troca/devolução”, “promoções/ofertas”, 

“preços nos caixas conferem com os das prateleiras”, “facilidade de 

pagamento”, “ter novidades”, “propaganda” e “facilidade/rapidez em obter 

crédito”. 

Os atributos de elevada importância e que foram 

mencionados acima de 10% das vezes em pelo menos uma das cinco 

respostas espontâneas foram: “atendimento”, “variedade”, “preços” e 

“qualidade”. Verifica-se, contudo, que estes não ocuparam necessariamente 

as primeiras posições em termos de Índice de Importância. Ou seja, de 

forma geral o Índice de Importância dependeu de estímulo do entrevistador, 

já que espontaneamente a maior parte dos atributos apresentou baixos 

índices de citação. 

Confrontando-se os dados das respostas obtidas 

espontaneamente pelo consumidor nas cinco respostas com o Índice de 

Importância geral (consolidado de todas as respostas e tendo como base o 

número de respondentes) atribuído a cada um dos quesitos abordados pelo 

entrevistador, obtém-se a tabela 29: 
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Tabela 29 – Imagem de marketing: respostas espontâneas 
consolidadas versus Índice de Importância 

ATRIBUTO Nº citações 
Percentual de 

citações 
Índice de 

Importância 
preço 255 85,0% 96,0%
atendimento 138 46,0% 97,7%
qualidade 93 31,0% 86,9%
variedade 79 26,3% 97,4%
promoções / ofertas 38 12,6% 95,7%
rapidez nos caixas 30 10,0% 97,4%
opções de pagamento 5 1,6% 91,0%
preços nos caixas 
conferem com os das 
prateleiras 1 0,3% 95,4%

ter os produtos procurados 1 0,3% 98,0%
facilidade de troca / 
devolução 0 0,0% 96,6%
ter novidades 0 0,0% 87,0%
propaganda 0 0,0% 86,8%

facilidade / rapidez em 
obter crédito 0 0,0% 82,6%

total 300   
 

 

Desta forma, verifica-se que o entrevistador 

possivelmente desempenhou o papel de conscientizar o consumidor a 

respeito dos atributos, pois todos atributos apresentaram elevada 

importância, ou seja, tiveram Índices de Importância acima de 80%, mas 

muitos deles não alcançaram este percentual nas citações espontâneas, 

como “atendimento”, citado por 46,0% dos respondentes, “qualidade” por 

31,0%, “variedade” por 26,3%, “promoções/ofertas” por 12,6%, “rapidez nos 

caixas” por 10,0%, “opções de pagamento” por 1,6%, “preços nos caixas 

conferem com os das prateleiras” por 0,3%, “ter os produtos procurados” por 

0,3% e “facilidade de troca/devolução”, “ter novidades”, “propaganda” e 

“facilidade/rapidez em obter crédito” não foram citados por nenhum 

respondente (0,0%). 
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A partir da questão 7 (“O (a) Sr.(a) poderia dizer, em 

relação aos hipermercados A, B e C, qual o grau de concordância ou 

discordância com as frases a seguir? Utilize o seguinte código: 1 Não 

concordo em nada; 2 Concordo um pouco; 3 Concordo moderadamente; 4 

Concordo muito; 5 Concordo totalmente”) é possível construir a tabela 3066, 

que exibe o somatório dos percentuais de respostas válidas das frases 

relacionadas à imagem de marketing com os códigos 4 (concordo muito) e 5 

(concordo totalmente), que indicam, para este trabalho, o Índice de 

Concordância (IC) dos entrevistados com as frases enunciadas pelo 

entrevistador. Índices de Concordância foram avaliados de acordo com o 

seguinte critério: até 60% indicando “baixa concordância”, acima de 60% até 

80% indicando “média concordância” e acima de 80% indicando “elevada 

concordância”. 

A tabela 30 confronta o Índice de Concordância por 

hipermercado com o Índice de Importância dos atributos de imagem de 

marketing. (Obs: a imensa maioria das perguntas da questão 7 foi 

respondida em 100% dos casos. O restante foi respondido num percentual 

próximo a 99%.) 

 

 

 

 

 

                                                 
66 O detalhamento desta tabela por região encontra-se no anexo C, tabelas 51 e 52. 
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Tabela 30 – Imagem de marketing: Índice de Concordância por 
hipermercado versus Índice de Importância 

 
 

A primeira frase da questão 7, tendo atributo de 

elevada importância (II = 86,9%), apresentou a Índice de Concordância 

médio para os hipermercados A (78,9%), C (64,9%) e B (50,7%). Dito de 

outra forma: 86,9% dos entrevistados consideraram “produtos de 

qualidade/boas marcas” como um fator de importância, mas 78,9% 

concordam que o hipermercado A tenha este atributo, 64,9% dos 

entrevistados concordam que o hipermercado C tenha este atributo e 

apenas 50,7% dos entrevistados concordam que o hipermercado B tenha 

este atributo. 

IMAGEM DE MARKETING (DOS PRODUTOS, 
DOS PREÇOS E DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS) 

IC   HM 
A 

IC   HM 
B 

IC   HM 
C 

II 

1. Este hipermercado tem produtos de 
qualidade/boas marcas. 

78,9% 50,7% 64,9% 86,9% 

2. Este hipermercado tem boa variedade de 
produtos. 

82,3% 56,3% 68,6% 97,4% 

3. Este hipermercado tem bons preços. 68,3% 38,0% 43,7$ 96,0% 
4. Este hipermercado tem bom 
atendimento/serviços. 

80,3% 54,0% 65,4% 97,7% 

5. Este hipermercado tem novidades antes dos 
outros. 

53,8% 31,1% 40,8% 87,0% 

6. Este hipermercado tem sempre os produtos 
que procuro. 

74,3% 51,7% 60,9% 98,0% 

7. Neste hipermercado, os preços nos caixas 
sempre conferem com os das prateleiras. 

80,7% 63,3% 71,0% 95,4% 

8. Neste hipermercado tenho facilidade para 
fazer trocas/devoluções. 

82,0% 66,0% 73,7% 96,6% 

9. A passagem pelos caixas é rápida. 51,3% 36,9% 40,6% 97,4% 
10. Neste hipermercado oferecem diversas 
formas de pagamento (cheque, cartão de 
crédito, cartão de débito, cheque pré-datado). 

90,7% 82,3% 85,3% 91,0% 

11. É fácil e rápido obter crédito neste 
hipermercado. 

73,1% 64,0% 65,1% 82,6% 

12. Este hipermercado tem boas 
promoções/ofertas. 

73,4% 43,6% 57,8% 95,7% 

13. Gosto das propagandas deste hipermercado 
(anúncios de encartes internos, de jornal, rádio 
e TV). 

83,3% 71,1% 50,2% 86,8% 
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A segunda frase, com atributo de elevada importância 

(II = 97,4%), apresentou elevada concordância para o hipermercado A (IC = 

82,3%), média concordância para C (IC = 68,6%) e baixa concordância para 

B (IC = 38,0%). 

A terceira frase, com atributo de elevada importância (II 

= 96,0%), apresentou concordância média para o hipermercado A (IC = 

68,3%), e concordâncias baixas para os hipermercados C (IC = 43,7%) e B 

(IC = 38,0%). 

A quarta frase, com atributo de elevada importância (II 

= 97,7%), apresentou elevada concordância para o hipermercado A (IC = 

80,3%), média concordância para C (IC = 65,4%) e baixa concordância para 

B (IC = 54,0%). 

A quinta frase, com atributo de elevada importância (II 

= 87,0%), apresentou baixa concordância para os hipermercados A (IC = 

53,8%), C (IC = 40,8%) e B (IC = 31,1%). 

A sexta frase, com atributo de elevada importância (II = 

98,0%), apresentou média concordância para os hipermercados A (IC = 

74,3%) e C (IC = 60,9%), e baixa concordância para o B (IC = 51,7%). 

A frase 7, com atributo de elevada importância (II = 

95,4%), apresentou elevada concordância para o hipermercado A (IC = 

80,7%), e média concordância para C (IC = 71,0%) e B (IC = 63,3%). 

A oitava frase, com atributo de elevada importância (II 

= 96,6%), apresentou elevada concordância para o hipermercado A (IC = 

82,0%), e média concordância para C (IC = 73,7%) e B (IC = 66,0%). 
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A nona frase, com atributo de elevada importância (II = 

97,4%), apresentou baixas concordâncias para os hipermercados A (IC = 

51,3%), C (IC = 40,6%) e B (IC = 36,9%). 

A décima frase, com atributo de elevada importância (II 

= 91,0%), apresentou elevada concordância para os hipermercado A (IC = 

90,7%), C (IC = 85,3%) e B (IC = 82,3%). 

A frase 11, com atributo de elevada importância (II = 

82,6%), apresentou média concordância para os hipermercados A (IC = 

73,1%), C (IC = 65,1%) e B (IC = 64,0). 

A frase doze, com atributo de elevada importância (IC = 

95,7%), apresentou média concordância para o hipermercado A (IC = 

73,4%), e baixa concordância para os hipermercados C (IC = 57,8%) e B (IC 

= 43,6%). 

A frase treze, com atributo de elevada importância (II = 

86,8%), apresentou elevada concordância para o hipermercado A (IC = 

83,3%), média concordância para B (IC = 71,1%) e baixa concordância para 

C (IC = 50,2%). 

O grau de importância total das respostas obtidas a 

partir da amostra é dado pelo Índice de Importância e a imagem de 

marketing dos hipermercados pesquisados pelo Índice de Concordância 

consolidado. 

Confrontando-se os Índices de Importância dados aos 

atributos de imagem de marketing com o Índice de Concordância 

consolidado, obtém-se a tabela 31: 
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Tabela 31 – Imagem de marketing: Índice de Concordância consolidado 
versus Índice de Importância 

IMAGEM DE MARKETING (DOS PRODUTOS, 
DOS PREÇOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS) 

Índice de 
Concordância 
consolidado 

Índice de 
Importância 

1. Este hipermercado tem produtos de
qualidade/boas marcas. 

64,8% 86,9%
2. Este hipermercado tem boa variedade de
produtos. 69,1% 97,4%
3. Este hipermercado tem bons preços. 50,0% 96,0%
4. Este hipermercado tem bom
atendimento/serviços. 66,6% 97,7%
5. Este hipermercado tem novidades antes dos
outros. 

41,9% 87,0%
6. Este hipermercado tem sempre os produtos que
procuro. 

62,3% 98,0%
7. Neste hipermercado, os preços nos caixas 
sempre conferem com os das prateleiras. 

71,7% 95,4%
8. Neste hipermercado tenho facilidade para fazer
trocas/devoluções. 

73,9% 96,6%
9. A passagem pelos caixas é rápida. 42,9% 97,4%
10. Neste hipermercado oferecem diversas formas
de pagamento (cheque, cartão de crédito, cartão
de débito, cheque pré-datado). 

86,1% 91,0%
11. É fácil e rápido obter crédito neste
hipermercado. 67,4% 82,6%
12. Este hipermercado tem boas
promoções/ofertas. 58,3% 95,7%
13. Gosto das propagandas deste hipermercado 
(anúncios de encartes internos, de jornal, rádio e
TV). 68,2% 86,8%

 

Para avaliar os Índices de Importância e de 

Concordância, mantém-se o seguinte critério: percentual até 60% significa 

“baixa importância”/”baixa concordância”, acima de 60% até 80% significa 

“média importância”/”média concordância” e acima de 80% significa “elevada 

importância”/”elevada concordância”. 

Verifica-se assim que, conjuntamente, apesar de todos 

os Índices de Importância situarem-se na faixa de elevada importância, 

somente o atributo “oferecer diversas formas de pagamento” apresentou 
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elevada concordância (IC = 86,1%). Isto possivelmente significa que os 

hipermercados devem estar atendendo às expectativas do consumidor 

quanto a este quesito, sendo necessário proceder à adequada manutenção 

para que não haja perda de sua imagem. 

Os quesitos com concordância média foram: “ter 

produtos de qualidade/boas marcas” (IC = 64,8%), “ter boa variedade de 

produtos” (IC = 69,1%), “ter bom atendimento/serviços” (IC = 66,6%), “ter 

sempre os produtos procurados” (IC = 62,3%), “os preços nos caixas sempre 

conferirem com os das prateleiras” (IC = 71,7%), “facilidade para fazer 

trocas/devoluções” (IC = 73,9%), “ser fácil e rápido obter crédito no 

hipermercado” (IC = 67,4%) e “boa propaganda” (68,2%). Isto significa que 

possivelmente os hipermercados necessitem dispensar alguns esforços para 

melhorar a imagem em relação a estes atributos – que são de elevada 

importância - para atingir as expectativas dos consumidores, que 

aparentemente não estão sendo alcançadas da forma esperada. 

Os quesitos com baixa concordância foram: “ter bons 

preços” (IC = 50,0%), “ter novidades antes dos outros” (IC = 41,9%), 

“passagem pelos caixas ser rápida” (IC = 42,9%) e “ter boas 

promoções/ofertas” (58,3%). É provável que estes quesitos dispensem 

esforços maiores que os demais para que os hipermercados melhorem a 

imagem de marketing – que têm estes atributos como de elevada 

importância - e atinjam as expectativas dos consumidores. 
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5.3.2 – H2 – Imagem de loja: importância atribuída versus imagem 

percebida 

Neste tópico os dados obtidos serão discutidos à luz da 

seguinte hipótese: 

H2: O grau de importância atribuído a um hipermercado através de sua 

loja aproxima-se das imagens de loja dos hipermercados pesquisados. 

Esta hipótese buscou verificar a relação entre o grau de 

importância dado aos atributos de loja com a percepção do consumidor 

frente à imagem de loja dos hipermercados pesquisados. 

A partir da questão 3 (“O(a) Sr.(a) poderia enumerar 

até cinco fatores que considera importantes para escolher um 

hipermercado?”), obteve-se a seguinte freqüência do fatores de imagem de 

loja: 

 

Tabela 32 – Fatores de imagem de loja enunciados espontaneamente - 
por resposta 

ATRIBUTOS  1ª 
resposta 

2ª 
resposta 

3ª 
resposta 

4ª 
resposta 

5ª 
resposta

exposição dos 
produtos 

1,0% 1,6% 2,2% 0,0% 1,9%

sinalização das seções 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
instalações 0,7% 0,4% 1,6% 0,8% 1,0%

ambiente agradável 2,3% 4,4% 8,6% 9,8% 12,5%
localização / acesso 12,0% 13,1% 12,5% 22,7% 9,6%

ter galeria com outros 
serviços 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

estacionamento 2,0% 4,4% 8,6% 11,4% 6,7%
segurança 1,3% 3,6% 5,9% 9,1% 11,5%

Total 19,3% 27,5% 39,4% 53,8% 43,2%
BASE 299 251 185 132 104 
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A primeira resposta67 apresentou a seguinte freqüência 

dos atributos citados: “localização/acesso” (12,0%), “ambiente agradável” 

(2,3%), “estacionamento” (2,0%), “segurança” (1,3%), “exposição dos 

produtos” (1,0%) e “instalações” (0,7%). Os quesitos “sinalização das 

seções” e “ter galeria com outros serviços” não foram citados nem nesta 

nem nas demais respostas. 

A segunda resposta apresentou a seguinte seqüência 

dos atributos citados: “localização/acesso” (13,1%), “ambiente agradável” 

(4,4%), “estacionamento” (4,4%), “segurança” (3,6%), “exposição dos 

produtos” (1,6%) e “instalações” (0,4%). 

A terceira resposta apresentou a seguinte seqüência 

dos atributos citados: “localização/acesso” (12,5%), “ambiente agradável” 

(8,6%), “estacionamento” (8,6%), “segurança” (5,9%), “exposição dos 

produtos” (2,2%) e “instalações” (1,6%). 

A quarta resposta apresentou a seguinte seqüência dos 

atributos citados: “localização/acesso” (22,7%), “estacionamento” (11,4%), 

“ambiente agradável” (9,8%), “segurança” (9,1%), e “instalações” (0,8%). 

A quinta resposta apresentou a seguinte seqüência dos 

atributos citados: “ambiente agradável” (12,5%), “segurança” (11,5%), 

“localização/acesso” (9,6%), “estacionamento” (6,7%), “exposição dos 

produtos” (1,9%) e “instalações” (1,0%). 

Verifica-se que o quesito “localização/acesso” 

apresentou o maior número de ocorrências em todas as respostas, devendo 

                                                 
67 Os percentuais da primeira resposta divididos por região encontram-se no anexo B, tabela 49. 
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ser um dos fatores de imagem de loja considerados importantes para o 

consumidor ir ao hipermercado. 

A tabela 33 exibe a quantidade e o respectivo 

percentual de entrevistados que citaram os atributos de imagem de loja, 

independentemente da ordem de apresentação68: 

 

Tabela 33 – Imagem de loja: consolidação das respostas espontâneas 
de atributos importantes para um hipermercado 

Atributo Nº citações percentual 
localização / acesso 132 44,0%
ambiente agradável 60 20,0%
estacionamento 55 18,3%
segurança 48 16,0%
exposição dos produtos 13 4,3%
instalações 8 2,6%
TOTAL GLOBAL 300 

 
 

Assim, o fator “localização/acesso” foi o mais citado 

pelos respondentes (44,0%), seguido de “ambiente agradável” (20,0%), 

“estacionamento” (18,3%), “segurança” (16,0%), “exposição dos produtos” 

(4,3%) e “instalações” (2,6%). 

A partir da questão 4 (“Informe, por favor, quais são os 

hipermercados nos quais o(a) Sr.(a) compra regularmente, e em quais 

certamente continuaria a comprar ou não e quais as razões.”), construiu-se a 

tabela 34 com os resultados obtidos nas quatro respostas que justificam o 

retorno a um hipermercado: 

                                                                                                                                           
 
68 Os percentuais e quantidades desta tabela por região encontram-se no anexo B, tabela 50. 
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Tabela 34 – Imagem de loja: justificativas que fariam o consumidor 
retornar a um hipermercado - por resposta 

Atributo 
1ª 

resposta
2ª 

resposta
3ª 

resposta 
4ª 

resposta 
ambiente agradável 20,5% 17,1% 19,6% 26,3% 
localização / acesso 8,2% 2,3% 3,9% 0,0% 
exposição dos produtos 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
segurança 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
estacionamento 0,3% 1,1% 0,0% 0,0% 
instalações 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total  30,7% 20,5% 23,5% 26,3% 
BASE 293 175 51 19 

 

Na primeira justificativa para continuar comprando, os 

atributos citados foram: “ambiente agradável” (20,5%), “localização/acesso” 

(8,2%), “exposição dos produtos” (0,7%), “segurança” (0,7%), 

“estacionamento” (0,3%) e “instalações” (0,3%). 

Na segunda justificativa, os atributos citados foram: 

“ambiente agradável” (17,1%), “localização/acesso” (2,3%) e 

“estacionamento” (1,1%). 

A terceira justificativa apresentou “ambiente agradável” 

(19,6%) e “localização/acesso” (3,9%) e a quarta justificativa apresentou 

apenas “ambiente agradável” (26,3%). Estas duas últimas justificativas 

apresentaram pequeno número de respostas. 

A tabela 35 exibe o percentual de entrevistados que 

citou o atributo em qualquer uma das quatro respostas: 

 

Tabela 35 – Imagem de loja: percentual de respondentes com menção a 
cada atributo para justificar retorno ao hipermercado 

ATRIBUTO % 
ambiente agradável 35,3%
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localização / acesso 10,0%
estacionamento 3,7%

instalações 3,0%
exposição dos produtos 1,0%

segurança 1,0%
BASE 300 

 

Verifica-se que o fator “ambiente agradável” é citado 

com maior freqüência como responsável por fazer um consumidor retornar 

ao hipermercado, seguido de localização/acesso. 

A partir da questão 6 construiu-se a tabela 36, que 

exibe os Índices de Importância dos atributos de imagem de loja: 

 

Tabela 36 – Índices de Importância para atributos de imagem de loja 
atributos de imagem de loja Índice de 

Importância 
segurança para fazer compras 99,3% 
localização/acesso da loja 98,7% 
estacionamento 97,4% 
ambiente agradável e prazeroso 97,0% 
exposição dos produtos nas prateleiras 96,6% 
sinalização das seções (facilidade em encontrar as seções procuradas) 95,7% 

instalações (elevadores, iluminação, ar condicionado, banheiro, 
disposição e largura dos corredores, decoração) 

93,4% 

ter galeria com outros serviços (chaveiro, sapateiro, lotérica, etc) 63,7% 

 
 

O atributo “segurança para fazer compras” aparece em 

primeiro lugar (99,3%), seguido de “localização/acesso da loja” (98,7%), 

“estacionamento” (97,4%), “ambiente agradável e prazeroso” (97,0%), 

“exposição dos produtos nas prateleiras” (96,6%), “sinalização das seções” 

(95,7%), “instalações” (93,4%) e “ter galeria com outros serviços” (63,7%). 

Ou seja, com exceção do último quesito, que apresentou média importância, 
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todos os demais apresentam índices de elevada importância. 

Comparando-se estes atributos de imagem de loja 

(estimulados pelo questionamento do entrevistador), com os fatores 

considerados os mais importantes para um hipermercado (enunciados 

espontaneamente pelos entrevistados), obtém-se a tabela 37: 

 

Tabela 37 – Imagem de loja: atributos espontaneamente enunciados 
versus Índices de Importância 
 Respostas espontâneas  

ATRIBUTOS 1ª resposta 2ª resposta3ª resposta4ª resposta5ª resposta Índice de 
Importância 

segurança 1,3% 3,6% 5,9% 9,1% 11,5% 99,3%
localização / 

acesso 
12,0% 13,1% 12,5% 22,7% 9,6% 98,7%

estaciona-
mento 

2,0% 4,4% 8,6% 11,4% 6,7% 97,4%

ambiente 
agradável 

2,3% 4,4% 8,6% 9,8% 12,5% 97,0%

exposição 
dos produtos

1,0% 1,6% 2,2% 0,0% 1,9% 96,6%

sinalização 
das seções 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,7%

instalações 0,7% 0,4% 1,6% 0,8% 1,0% 93,4%
ter galeria 

com outros 
serviços 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 63,7%

BASE 299 251 185 132 104   
 

 

Os atributos de elevada importância e citados 

espontaneamente acima de 10% pelo menos em uma das cinco respostas 

foram: “segurança”, “localização/acesso”, “estacionamento” e “ambiente 

agradável”. Os atributos de elevada importância e citados espontaneamente 

abaixo de 10% em todas as cinco respostas foram: “exposição dos 

produtos”, “sinalização das seções” e “instalações”. O fator “ter galeria com 
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outros serviços”, apesar de não ter sido citado nenhuma vez, apresentou 

importância média (63,7%). 

Confrontando-se os dados das respostas obtidas 

espontaneamente pelo consumidor com o Índice de Importância geral 

(consolidado de todas as respostas e tendo como base dada pelo número de 

respondentes) atribuído a cada um dos quesitos abordados pelo 

entrevistador, obtém-se a tabela 38: 

 

Tabela 38 – Imagem de loja: respostas espontâneas consolidadas 
versus Índice de Importância 

Atributo Nº citações 
Percentual de 

citações 
Índice de 

Importância 
segurança para fazer 

compras 48 16,0% 99,3%

localização/acesso da loja 132 44,0% 98,7%
estacionamento 55 18,3% 97,4%

ambiente agradável e 
prazeroso 60 20,0% 97,0%

exposição dos produtos 
nas prateleiras 13 4,3% 96,6%

sinalização das seções 0 0,0% 95,7%
instalações 8 2,6% 93,4%

ter galeria com outros 
serviços 0 0,0% 63,7%

TOTAL 300     
 
 

Desta forma, verifica-se mais uma vez que o 

entrevistador desempenhou o papel de conscientizar o consumidor a 

respeito dos atributos, pois, com exceção de “ter galeria com outros 

serviços” que apresentou média importância (II = 63,7%), todos 

apresentaram Índices de Importância acima de 80%, ou seja, foram 

avaliados como de elevada importância, e nenhum deles alcançou este 
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percentual nas citações espontâneas: “segurança para fazer compras” foi 

citado por 16,0% dos entrevistados, “localização/acesso da loja” por 44,0%, 

“estacionamento” por 18,3%, “ambiente agradável e prazeroso” por 20,0%, 

“exposição dos produtos nas prateleiras” por 4,3%, “sinalização das seções” 

não foi citado (0,0%), “instalações” por 2,6% e “ter galeria com outros 

serviços” não foi citado (0,0%). 

A tabela 3969 confronta o Índice de Concordância por 

hipermercado da questão 7 com o Índice de Importância dos atributos de 

imagem de loja da questão 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 39 – Imagem de loja: Índice de Concordância por hipermercado 
versus Índice de Importância 

IMAGEM DE LOJA HM 
A 

HM 
B 

HM 
C 

II 

14. Este hipermercado tem boa exposição dos 91,7% 72,3% 75,0% 96,6% 
                                                 
69 O detalhamento desta tabela por região encontra-se no anexo B. 



 
 
 

159 

  

IMAGEM DE LOJA HM 
A 

HM 
B 

HM 
C 

II 

produtos nas prateleiras. 
15. Este hipermercado tem boa sinalização das 
seções, sendo fácil encontrar as seções 
procuradas. 

81,7% 62,0% 63,0% 95,7% 

16. Este hipermercado tem boas instalações 
(elevadores, iluminação, ar condicionado, 
banheiro, disposição das prateleiras, disposição 
e largura de corredores, decoração). 

84,0% 76,0% 73,7% 93,4% 

17. Este hipermercado tem um ambiente 
agradável e prazeroso para fazer compras. 

86,7% 62,3% 68,7% 97,0% 

18. Este hipermercado tem uma boa 
localização/acesso. 

76,5% 52,3% 73,8% 98,7% 

19. Este hipermercado tem uma boa galeria com 
outros serviços (chaveiro, sapateiro, lotérica, 
etc). 

82,7% 58,0% 69,3% 63,7% 

20. Este hipermercado tem estacionamento de 
boa qualidade. 

90,0% 80,3% 90,6% 97,4% 

21. Este hipermercado tem segurança para 
minhas compras e para minha chegada e saída.

77,3% 66,0% 69,0% 99,3% 

 
A frase quatorze, com atributo de elevada importância 

(II = 96,6%), apresentou elevada concordância para o hipermercado A (IC = 

91,7%) e média concordância para C (IC = 75,0%) e B (IC = 72,3%). 

A frase quinze, com atributo de elevada importância 

(II=95,7%), apresentou elevada concordância para o hipermercado A 

(81,7%), e média concordância para C (IC = 63,0%) e B (IC = 62,0%). 

A frase dezesseis, com atributo de elevada importância 

(II = 93,4%), apresentou elevada concordância para o hipermercado A (IC = 

84,0%), média concordância para B (IC = 76,0%) e C (IC = 73,7%). 

A frase dezessete, com atributo de elevada importância 

(II = 97,0%), apresentou elevada concordância para o hipermercado A (IC = 

86,7%), e média concordância para C (IC = 68,7%) e B (IC = 62,3%). 

A frase dezoito, com atributo de elevada importância 

(II = 98,7%), apresentou média concordância para o hipermercado A (IC = 

76,5%) e C (IC = 73,8%) e baixa concordância para B (IC = 52,3%). 
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A frase dezenove, com atributo de média importância 

(II= 63,7%), apresentou elevada concordância para o hipermercado A (IC = 

82,7%), média concordância para C (IC = 69,3%) e baixa concordância para 

B (IC = 58,0%). 

A frase vinte, com atributo de elevada importância (II = 

97,4%), apresentou elevada concordância para os hipermercados C (IC = 

90,6%), A (IC = 90,0%) e B (IC = 80,3%). 

A frase vinte e um, com atributo de elevada importância 

(II = 99,3%), apresentou média concordância para o hipermercado A (IC = 

77,3%), C (IC = 69,0%) e B (IC = 66,0%). 

 

Confrontando-se os Índices de Importância dados aos 

atributos de imagem de loja com o Índice de Concordância consolidado, 

obtém-se a tabela 40: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 40 – Imagem de loja: Índice de Concordância consolidado 
versus Índice de Importância 

IMAGEM DE LOJA Índice de 
Concordância 
consolidado 

Índice de 
Importância  
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14. Este hipermercado tem boa exposição dos
produtos nas prateleiras. 79,7% 96,6%
15. Este hipermercado tem boa sinalização das
seções, sendo fácil encontrar as seções
procuradas. 68,9% 95,7%

16. Este hipermercado tem boas instalações
(elevadores, iluminação, ar condicionado, banheiro,
disposição das prateleiras, disposição e largura de
corredores, decoração). 77,9% 93,4%
17. Este hipermercado tem um ambiente agradável
e prazeroso para fazer compras. 72,6% 97,0%
18. Este hipermercado tem uma boa
localização/acesso. 67,6% 98,7%

19. Este hipermercado tem uma boa galeria com
outros serviços (chaveiro, sapateiro, lotérica, etc). 70,0% 63,7%
20. Este hipermercado tem estacionamento de boa
qualidade. 87,0% 97,4%

21. Este hipermercado tem segurança para minhas 
compras e para minha chegada e saída. 70,8% 99,3%

 
 

Verifica-se que os atributos de imagem de loja são 

considerados, em sua maioria, como de elevada importância: “ter boa 

exposição dos produtos” (96,6%), “ter boa sinalização das seções” (95,7%), 

“ter boas instalações” (93,4%), “ter ambiente agradável e prazeroso” 

(97,0%), “ter boa localização/acesso” (98,7%), “ter boas promoções/ofertas” 

(95,7%), “bom estacionamento” (97,4%) e “segurança” (99,3%). Somente o 

quesito “ter galeria com outros serviços” apresentou média importância (II = 

63,7%). 

Contudo, quanto ao Índice de Concordância, apenas o 

quesito “estacionamento” obteve elevada concordância (IC = 87,0%). Isto 

significa que os hipermercados precisam despender esforços para elevar 

suas imagens dos demais atributos de loja. O quesito “ter galeria com outros 
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serviços”, que apresentou média importância, também apresentou média 

concordância, não sendo necessário que os hipermercados empreguem 

recursos para elevar a avaliação deste quesito. 
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5.3.3 – H3- Imagem de usuário: importância atribuída versus imagem 

percebida 

 

Nesta seção os dados serão analisados à luz da 

seguinte hipótese: 

H3: o grau de importância atribuído a um hipermercado através de seus 

usuários aproxima-se das imagens dos usuários dos hipermercados 

pesquisados. 

Esta hipótese buscou verificar a relação entre o grau de 

importância dos atributos de usuário com a percepção do consumidor frente 

à imagem do usuário. 

Na questão 3, referente aos fatores importantes para 

retornar a um hipermercado, somente um respondente em apenas uma 

resposta citou um atributo referente à imagem de usuário, significando que 

este quesito foi citado por apenas 0,3% dos respondentes. Tal resultado 

possivelmente indica que os atributos de imagem de usuário não estão na 

mente do consumidor no nível do consciente, necessitando ser estimulados 

pelo entrevistador para que o consumidor manifeste-se a respeito. 

Na questão 4 não houve nenhuma resposta indicando 

atributos de imagem de usuário como importantes para justificar o retorno a 

um hipermercado, seguindo a mesma tendência da questão 3. 

A partir da questão 6, construiu-se a tabela 41, que 

exibe os Índices de Importância dos atributos de imagem de usuário: 
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Tabela 41 – Índices de Importância para atributos de imagem de 
usuário 

 
ATRIBUTOS DE IMAGEM DE USUÁRIO 

Índice de 
Importância 

Outras características pessoais de quem freqüenta a loja (se são 
pessoas inovadoras ou conservadoras nos hábitos de consumo, se 
gostam mais de olhar do que de comprar a mercadoria, se estão mais 
preocupadas com preço, se são autoconfiantes ou não, se são 
agradáveis e educadas, inteligentes, jovens e se são fiéis ao 
hipermercado) 

73,0% 

O fato do (a) Sr.(a) identificar-se com as pessoas que freqüentam a loja 63,7% 
O fato de as pessoas que freqüentam a loja serem conhecidas/amigas 51,7% 
Classe social das pessoas que freqüentam a loja 35,3% 
Nível econômico das pessoas que freqüentam a loja 32,7% 
 
 

Dois itens foram considerados como de média 

importância: “outras características pessoais de quem freqüenta a loja” 

(73,0%) e “o fato de identificar-se com as pessoas que freqüentam a loja” 

(63,7%). Os demais itens receberam índices de baixa importância: “pessoas 

que freqüentam a loja serem conhecidas/amigas” (51,7%), “classe social das 

pessoas que freqüentam a loja” (35,3%) e “nível econômico das pessoas 

que freqüentam a loja” (32,7%). 

De todos os fatores de imagem de usuário, apenas um 

foi citado espontaneamente, e assim mesmo apenas uma vez (ou 0,4% das 

respostas válidas da segunda menção). Ou seja, nas respostas 

espontâneas, os atributos de imagem do usuário não foram considerados 

fatores importantes para a escolha de um hipermercado. Por este motivo 

não será exibida tabela relacionando o Índice de Importância com as 

respostas espontâneas. 
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A tabela 42 confronta o Índice de Concordância por 

hipermercado da questão 7 com o Índice de Importância dos atributos de 

imagem de usuário70 da questão 6: 

 

Tabela 42 – Imagem de usuário: Índice de Concordância por 
hipermercado versus Índice de Importância 

IMAGEM DE USUÁRIO HM 
A 

HM 
B 

HM 
C 

II 

22. As pessoas que freqüentam esta loja são 
conhecidas / amigas. 

32,8% 24,1% 25,8% 51,7% 

23. A maioria dos clientes desta loja é 
proveniente de uma boa classe social. 

44,0% 31,3% 35,3% 35,3% 

24. A maioria dos clientes desta loja tem uma 
boa renda. 

37,7% 33,3% 31,3% 32,7% 

25. As pessoas que freqüentam este 
hipermercado experimentam novos produtos 
antes de outras pessoas. 

42,7% 23,7% 28,3% 73,0% 

26. As pessoas que freqüentam este 
hipermercado gostam mais de entrar nas lojas 
para olhar as mercadorias do que de comprar. 

24,7% 27,0% 20,0% 73,0% 

27. Os clientes deste hipermercado estão mais 
preocupados com preço do que com qualidade. 

51,3% 43,3% 46,3% 73,0% 

28. Os clientes deste hipermercado são 
autoconfiantes. 

53,0% 45,3% 48,0% 73,0% 

29. Os clientes deste hipermercado são pessoas 
agradáveis/educadas. 

62,0% 52,0% 59,7% 73,0% 

30. Os clientes deste hipermercado são pessoas 
inteligentes. 

42,6% 32,2% 36,2% 73,0% 

31. Os clientes deste hipermercado são pessoas 
jovens. 

18,1% 17,4% 17,1% 73,0% 

32. Os clientes deste hipermercado são fiéis 
(isto é, não trocam de hipermercado). 

50,2% 31,4% 31,4% 73,0% 

33. Eu me identifico com as pessoas que 
freqüentam esta loja. 

39,9% 27,2% 32,2% 63,7% 

 
A frase vinte e dois, com atributo de baixa importância 

(II= 51,7%), apresentou baixa concordância para o hipermercado A (IC = 

32,8%), C (IC = 25,8%) e B (IC = 24,1%). 

A frase vinte e três, com atributo de baixa importância 

(II = 35,3%), apresentou baixa concordância para os hipermercados A (IC = 

44,0%), C (IC = 35,3%) e B (IC = 31,3%). 

                                                 
70 O detalhamento desta tabela por região encontra-se nas tabelas 55 e 56 no anexo B. 
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A frase vinte e quatro, com atributo de baixa 

importância (II = 32,7%), apresentou baixa concordância para os 

hipermercados A (IC = 37,7%), B (IC = 33,3%) e C (IC = 31,3%). 

A frase vinte e cinco, com atributo de média 

importância (II = 73,0%), apresentou baixa concordância para os 

hipermercados A (IC = 42,7%), C   (IC = 28,3%) e B (IC = 23,7%). 

A frase vinte e seis, com atributo de média importância 

(II = 73,0%), apresentou baixa concordância para os hipermercados B (IC = 

27,0%), A (IC = 24,7%) e C (20,0%). 

A frase vinte e sete, com atributo de média importância 

(II = 73,0%), apresentou baixa concordância para os hipermercados A (IC = 

51,3%), C (IC = 46,3%) e B (IC = 43,3%). 

A frase vinte e oito, com atributo de média importância 

(II = 73,0%), apresentou baixa concordância para os hipermercados A (IC = 

53,0%), C (IC = 48,0%) e B (IC = 45,3%). 

A frase vinte e nove, com atributo de média importância 

(II = 73,0%), apresentou média concordância para o hipermercado A 

(62,0%), e baixa concordância para os hipermercados C (59,7%) e B 

(52,0%). 

A frase trinta, com atributo de média importância (II = 

73,0%), apresentou baixa concordância para os hipermercados A (IC = 

42,6%), C (IC = 36,2%) e   B (IC = 32,2%). 

A frase trinta e um, com atributo de média importância 

(II = 73,0%), apresentou baixa concordância para os hipermercados A (IC = 
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18,1%), B (IC = 17,4%) e C (IC = 17,1%). 

A frase trinta e dois, com atributo de média importância 

(II = 73,0%), apresentou baixa concordância para os hipermercados A (IC = 

50,2%),B (IC = 31,4%) e C (IC = 31,4%). 

A frase trinta e três, com atributo de média importância 

(II = 63,7%), apresentou baixa concordância para os hipermercados A (IC = 

39,9%), C (IC = 32,2%) e B (IC = 27,2%). 

Confrontando-se os Índices de Importância dados aos 

atributos de imagem de usuário com o Índice de Concordância consolidado, 

obtém-se a tabela 43: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 43 – Imagem de usuário: Índice de Concordância consolidado 
versus Índice de Importância 
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IMAGEM DE USUÁRIO Índice de 
Concordância 
consolidado 

Índice de 
Importância  

22. As pessoas que freqüentam esta loja são 
conhecidas / amigas. 27,5% 51,7%
23. A maioria dos clientes desta loja é proveniente 
de uma boa classe social. 36,9% 35,3%
24. A maioria dos clientes desta loja tem uma boa 
renda. 34,1% 32,7%
25. As pessoas que freqüentam este hipermercado 
experimentam novos produtos antes de outras 
pessoas. 31,6% 73,0%

26. As pessoas que freqüentam este hipermercado 
gostam mais de entrar nas lojas para olhar as 
mercadorias do que de comprar. 23,9% 73,0%

27. Os clientes deste hipermercado estão mais 
preocupados com preço do que com qualidade. 47,0% 73,0%
28. Os clientes deste hipermercado são 
autoconfiantes. 48,8% 73,0%
29. Os clientes deste hipermercado são pessoas 
agradáveis/educadas. 57,9% 73,0%
30. Os clientes deste hipermercado são pessoas 
inteligentes. 37,0% 73,0%
31. Os clientes deste hipermercado são pessoas 
jovens. 17,5% 73,0%
32. Os clientes deste hipermercado são fiéis (isto é,
não trocam de hipermercado). 37,7% 73,0%
33. Eu me identifico com as pessoas que 
freqüentam esta loja. 33,1% 63,7%

 

 

Verifica-se que os quesitos de imagem de usuário 

atingiram média importância nos seguintes quesitos: “cliente que 

experimentam produtos antes dos outros”, “clientes que gostam mais de 

olhar do que comprar mercadorias”, “clientes mais preocupados com preço 

do que com qualidade”, “clientes autoconfiantes”, “clientes agradáveis e 

educados”, “clientes inteligentes”, “clientes jovens”, “clientes fiéis” e 

“identificar-se com os clientes da loja”. Contudo, verifica-se que estes 

quesitos receberam baixa concordância, significando que os hipermercados 
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necessitam envidar alguns esforços para melhorar a imagem associada ao 

usuário que freqüenta suas lojas, já que estes atributos são de média 

importância. 

Outros quesitos receberam avaliação como de baixa 

importância: “pessoas que freqüentam a loja serem conhecidas/amigas” (II = 

51,7%), “clientes provenientes de boa classe social” (II = 35,3%) e “clientes 

que têm boa renda” (32,7%). Os hipermercados foram avaliados, em todos 

estes quesitos, como de baixa concordância. Contudo, os hipermercados 

não necessitam envidar esforços para melhorar a imagem destes atributos 

de imagem devido à baixa importância. 
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5.3.4 – H4 – Imagem corporativa: importância atribuída versus imagem 

percebida 

Este tópico trata da seguinte hipótese: 

H4: o grau de importância atribuído a um hipermercado através de seus 

aspectos corporativos aproxima-se das imagens corporativas dos 

hipermercados pesquisados. 

Esta hipótese buscou verificar a relação entre o grau de 

importância dos atributos corporativos com a percepção do consumidor 

frente aos hipermercados pesquisados. 

Assim como ocorreu para os atributos de imagem de 

usuário, os atributos de imagem corporativa, na questão 3, que se refere aos 

fatores importantes para retornar a um hipermercado, somente um 

respondente em apenas uma resposta citou um atributo referente à imagem 

de usuário, significando que este quesito foi citado por apenas 0,3% dos 

respondentes. Tal resultado possivelmente indica que os atributos de 

imagem corporativa não estão na mente do consumidor no nível do 

consciente, necessitando ser estimulados pelo entrevistador para que o 

consumidor manifeste-se a respeito. 

Na questão 4 houve somente um respondente citou em 

apenas uma resposta o atributo “nome fácil de ser falado/lembrado”, 

indicando, a partir das respostas espontâneas, que os atributos de imagem 

corporativa não foram considerados importantes para justificar o retorno a 

um hipermercado. 

A partir da questão 6, construiu-se, a tabela 44 exibe os 
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Índices de Importância dos atributos de imagem corporativa: 

 

Tabela 44 – Índice de Importância para atributos de imagem corporativa 
ATRIBUTOS DE IMAGEM CORPORATIVA Índice de 

Importância 
O hipermercado inspirar confiança e seriedade 98,7% 
Respeito ao consumidor e seus direitos 98,3% 
Conduta ética do hipermercado 97,0% 
Reputação da empresa 96,3% 
Satisfação dos funcionários em trabalhar no hipermercado 96,0% 

Qualificação das pessoas que trabalham na empresa 96,0% 
Preocupação do hipermercado com o meio ambiente 94,7% 
Solidez financeira da empresa 92,7% 
Participação do hipermercado em ações comunitárias 90,3% 
Ser melhor que os concorrentes 89,7% 
Nome fácil de ser falado/lembrado 87,9% 
Aparência geral do hipermercado (aspectos visuais: letreiros, faixas, 
logotipos, cores e formatos utilizados) 

81,7% 

 
 

Todos os fatores apresentaram elevado Índice de 

Importância na seguinte seqüência: “inspirar confiança e seriedade” (98,7%), 

“respeito ao consumidor e seus direitos” (98,3%), “conduta ética” (97,0%), 

“reputação da empresa” (96,3%), “satisfação dos funcionários em trabalhar 

no hipermercado” (96,0%), “qualificação das pessoas que trabalham na 

empresa” (96,0%), “preocupação o meio ambiente” (94,7%), “solidez 

financeira” (92,7%), “participação em ações comunitárias” (90,3%), “ser 

melhor que os concorrentes” (89,7%), “nome fácil de ser falado/lembrado” 

(87,9%) e “aparência geral” (81,7%). 

Assim como ocorreu com a imagem de usuário, a 

imagem corporativa apresentou apenas uma resposta espontânea, motivo 

pelo qual não será exibida tabela relacionando o Índice de Importância com 

as respostas espontâneas. 
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Das respostas apresentadas à questão 6 pode-se 

verificar que, apesar do consumidor atribuir elevada importância a atributos 

de todas as dimensões de imagem quando estimulado pelo entrevistador, 

apenas as variáveis de imagem de marketing e imagem de loja foram 

citadas espontaneamente de forma relevante. Este fato apresenta fortes 

evidências de que praticamente apenas estas duas dimensões de imagem 

aparecem no consciente do consumidor, e as dimensões de imagem de 

usuário e corporativa estão mais no nível do pré-consciente, precisando ser 

estimuladas para serem avaliadas. 

A tabela 45 confronta o Índice de Concordância por 

hipermercado da questão 7 com o Índice de Importância dos atributos de 

imagem corporativa71 da questão 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabela 45 – Imagem corporativa: Índice de Concordância por 

                                                 
71 O detalhamento desta tabela por região encontra-se nas tabelas 57 e 58 no anexo B. 
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hipermercado versus Índice de Importância 
IMAGEM CORPORATIVA HM 

A 
HM 
B 

HM 
C 

II 

34. Os letreiros, faixas, logotipos, cores e 
formatos utilizados por este hipermercado são 
muito bons. 

82,3% 69,3% 71,3% 81,7% 

35. Este hipermercado inspira confiança e 
seriedade nos seus procedimentos comerciais. 

83,3% 72,0% 73,0% 98,7% 

36. Este hipermercado tem um nome fácil de ser 
falado/lembrado. 

91,0% 92,3% 82,0% 87,9% 

37. Este hipermercado tem participação em 
ações comunitárias. 

39,6% 35,9% 33,9% 90,3% 

38 Este hipermercado é uma empresa que se 
preocupa com o meio ambiente. 

53,5% 52,2% 51,8% 94,7% 

39. Os funcionários deste hipermercado estão 
satisfeitos em trabalhar nele. 

59,3% 45,3% 47,7% 96,0% 

40. Este hipermercado tem profissionais bem 
qualificados. 

75,9% 65,9% 68,5% 96,0% 

41. Este hipermercado é de uma empresa que 
apresenta solidez financeira. 

90,7% 87,3% 90,3% 92,7% 

42. Este hipermercado tem boa reputação. 88,3% 77,7% 83,0% 96,3% 
43. Este hipermercado é melhor que seus 
concorrentes. 

60,0% 35,3% 42,8% 89,7% 

44. Este hipermercado tem conduta ética. 84,3% 75,3% 77,2% 97,0% 
45. Este hipermercado respeita o consumidor e 
os direitos do consumidor. 

88,0% 82,7% 84,7% 98,3% 

 

A frase trinta e quatro, com atributo de elevada 

importância (II = 81,7%), apresentou elevada concordância para o 

hipermercado A (IC = 82,3%) e média concordância para C (IC = 71,3%) e B 

(IC = 69,3%). 

A frase trinta e cinco, com atributo de elevada 

importância (II = 98,7%), apresentou elevada concordância para o 

hipermercado A (IC = 83,3%), e média concordância para C (IC = 73,0%) e 

B (IC = 72,0%). 

A frase trinta e seis, com atributo de elevada 

importância (II = 87,9%), apresentou elevada concordância para os 

hipermercados B (IC = 92,3%), A (IC = 91,0%) e C (IC = 82,0%). 

A frase trinta e sete, com atributo de elevada 
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importância (II = 90,3%), apresentou baixa concordância para os 

hipermercados A (IC = 39,6%), B (IC = 35,9%) e C (IC = 33,9%). 

A frase trinta e oito, com atributo de elevada 

importância (II = 94,7%), apresentou baixa concordância para os 

hipermercados A (IC = 53,5%), B (IC = 52,2%) e C (IC = 51,8%). 

A frase trinta e nove, com atributo de elevada 

importância (II = 96,0%), apresentou baixa concordância para os 

hipermercados A (IC = 59,3%), C (IC = 47,7%) e B (IC = 45,3%). 

A frase quarenta, com atributo de elevada importância 

(II = 96,0%), apresentou média concordância para os hipermercados A (IC = 

75,9%), C (IC = 68,5%) e B (IC = 65,9%). 

A frase quarenta e um, com atributo de elevada 

importância (II = 92,7%), apresentou elevada concordância para os 

hipermercados A (IC = 90,7%), C (IC = 90,3%) e B (IC = 87,3%). 

A frase quarenta e dois, com atributo de elevada 

importância (II = 96,3%), apresentou elevada concordância para os 

hipermercados A (IC = 88,3%) e C (IC = 83,0%) e média importância para B 

(IC = 77,7%). 

A frase quarenta e três, com atributo de elevada 

importância (II = 89,7%), apresentou baixa concordância para os 

hipermercados A (IC = 60,0%), C (IC = 42,8%) e do B (IC = 35,3%). 

A frase quarenta e quatro, com atributo de elevada 

importância (II = 97,0%), apresentou elevada concordância para o 

hipermercado A (IC = 84,3%), e média concordância para C (IC = 77,2%) e 
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B (IC = 75,3%). 

A frase quarenta e cinco, com atributo de elevada 

importância (II = 98,3%), apresentou elevada concordância para os 

hipermercados A (88,0%), C (IC = 84,7%) e B (IC = 82,7%). 

Confrontando-se os Índices de Importância dados aos 

atributos de imagem corporativa com o Índice de Concordância consolidado, 

obtém-se a tabela 46: 

 

Tabela 46 – Imagem corporativa: Índice de Concordância consolidado 
versus Índice de Importância 

IMAGEM CORPORATIVA Índice de 
Concordância 
consolidado 

Índice de 
Importância  

34. Os letreiros, faixas, logotipos, cores e formatos
utilizados por este hipermercado são muito bons. 74,3% 81,7%
35. Este hipermercado inspira confiança e seriedade
nos seus procedimentos comerciais. 76,1% 98,7%
36. Este hipermercado tem um nome fácil de ser
falado/lembrado. 88,4% 87,9%
37. Este hipermercado tem participação em ações
comunitárias. 36,5% 90,3%
38 Este hipermercado é uma empresa que se
preocupa com o meio ambiente. 52,5% 94,7%
39. Os funcionários deste hipermercado estão 
satisfeitos em trabalhar nele. 50,8% 96,0%
40. Este hipermercado tem profissionais bem
qualificados. 70,1% 96,0%
41. Este hipermercado é de uma empresa que
apresenta solidez financeira. 89,4% 92,7%
42. Este hipermercado tem boa reputação. 

83,0% 96,3%
43. Este hipermercado é melhor que seus
concorrentes. 46,0% 89,7%
44. Este hipermercado tem conduta ética. 

78,9% 97,0%
45. Este hipermercado respeita o consumidor e os
direitos do consumidor. 85,1% 98,3%
 
 

Verifica-se que todos os quesitos são de alta 

importância: “letreiros, faixas, logotipos, cores e formatos” (II = 81,7%), 
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“inspirar confiança e seriedade nos procedimentos comerciais” (II = 98,7%), 

“ter nome fácil de ser falado/lembrado” (II = 87,9%), “ter participação em 

ações comunitárias” (II = 90,3), “ter preocupações com o meio ambiente” (II 

= 94,7%), “ter funcionários satisfeitos em trabalhar na empresa” (II = 96,0%), 

“ter profissionais bem qualificados” (II = 96,0%), “ter solidez financeira” (II = 

92,7%), “ter boa reputação” (II = 96,3%), “ser melhor que os concorrentes” (II 

= 89,7%), “ter conduta ética” (II = 97,0%) e “respeitar o consumidor e seus 

direitos” (II = 98,3%). 

Nota-se, contudo, que os hipermercados atingiram 

elevada concordância apenas nos quesitos “ter nome fácil de ser 

falado/lembrado” (IC = 88,4%), “apresentar solidez financeira” (IC = 89,4%), 

“ter boa reputação” (IC = 83,0%) e “respeitar o consumidor e seus direitos” 

(IC = 85,1%). Isto significa que possivelmente os hipermercados em questão 

devem proceder à devida manutenção destes atributos para não haver 

diminuição na avaliação da imagem corporativa. 

Os quesitos que atingiram média concordância foram: 

“letreiros, faixas, logotipos, cores e formatos bons” (IC = 74,3%), “inspirar 

confiança e seriedade nos procedimentos comerciais” (IC = 76,1%), “ter 

profissionais bem qualificados” (IC = 70,1%) e “ter conduta ética” (IC = 

78,9%). Isto possivelmente significa que os hipermercados precisam envidar 

esforços para melhorar a imagem destes atributos, já que os mesmos são 

tidos como de elevada importância. 

Os atributos que receberam baixa concordância foram: 

“ter participação em ações comunitárias” (IC = 36,5%), “preocupar-se com o 
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meio ambiente” (IC = 52,5%), “ter funcionários satisfeitos” (IC = 50,8%) e 

“ser melhor que os concorrentes” (IC = 46,0%). Isto possivelmente significa 

que os hipermercados precisam empregar grandes esforços para melhorar a 

imagem destes atributos, que são considerados de elevada importância para 

os consumidores. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
 

CONCLUSÃO, LIMITAÇÕES E FUTURAS PESQUISAS 
 
 
 
6.1 Conclusão 

De acordo com a bibliografia consultada, pode-se 

concluir que há muito a ser desenvolvido a respeito do conhecimento teórico 

de imagem, já que as pesquisas existentes sofrem da falta de padronização 

conceitual e da inexistência de modelos de avaliação sistemática a respeito 

da imagem das empresas. 

Sabendo como lidar com a imagem de forma efetiva, e 

buscando adequar seus objetivos às percepções desejadas pelos clientes, 

as organizações tendem a situar-se em posições mais favoráveis no 

ambiente. A utilização correta desta ferramenta competitiva possivelmente 

constituir-se-á fator de sucesso das empresas que nela investirem (Gomes & 

Sapiro, 1993, p.85). 

Dos resultados alcançados através da pesquisa 

efetuada, verifica-se que os consumidores entrevistados parecem aprovar o 

trabalho realizado pelos hipermercados no Brasil. O percentual atingido 

quanto ao grau de aprovação aproxima-se daquele encontrado pela Abras 

(1998, p.32), ou seja, para a Abras o grau de aprovação chegou a um 

patamar médio de aproximadamente 8,6 numa escala de 0 a 10, enquanto 
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que, com os consumidores entrevistados para fins deste trabalho, a média 

chegou a 4,2164 numa escala de 0 a 5, e o índice de aprovação (notas de 4 

a 5) foi de 81,8%. 

A partir da amostra pesquisada e do instrumento de 

medida utilizado, verifica-se que os percentuais de respostas referentes ao 

hipermercado em que o consumidor pensa, o local onde compra e o 

hipermercado que prefere são muito próximos. Por este motivo, há indícios 

de que o consumidor pensa num determinado hipermercado, compra nele e 

tem o mesmo como de sua preferência. Caso esta suposição seja 

confirmada, há necessidade de aprimorar aspectos de imagem que são de 

elevada importância mas que são de média ou baixa concordância, pois 

existe a possibilidade da melhoria da imagem poder resultar em efetivação 

do comportamento e até em preferência por determinado hipermercado. 

Verificou-se que os atributos de imagem de marketing e 

imagem de loja apresentam maiores percentuais de citações espontâneas, 

evidenciando que estas dimensões de imagem encontram-se mais no nível 

do consciente dos consumidores, enquanto que os aspectos relacionados à 

imagem de usuário e imagem corporativa demonstraram estar mais no nível 

do pré-consciente, isto é, necessitaram ser enunciadas pelo entrevistador 

para que fossem avaliadas. 

Quando da emissão de respostas espontâneas, os 

atributos de imagem de marketing mais citados como importantes para fazer 

compra num hipermercado foram “preço”, “atendimento” e “qualidade”, 

enquanto que os três os quesitos que mais apareceram como justificativa 
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para retornar a um hipermercado foram “preço”, “promoções” e “variedade”. 

Quando da emissão de respostas espontâneas, os 

atributos de imagem de loja mais citados como importantes para fazer 

compras num hipermercado foram, respectivamente, “localização/acesso” e 

“ambiente agradável”; e estes mesmos quesitos na ordem inversa para 

justificar o retorno a um hipermercado. 

Quando da utilização de questão fechadas pelo 

entrevistador, verificou-se que os hipermercados estão atingindo as 

expectativas dos consumidores quanto ao quesito “oferecer diversas formas 

de pagamento”, e necessitam empregar esforços no sentido de modificar a 

imagem de marketing dos seguintes atributos: melhorar a qualidade e a 

marca dos produtos vendidos, aumentar o sortimento de produtos, melhorar 

o atendimento e os serviços, não deixar que ocorra falta de produtos, 

diminuir as divergências entre os preços dos caixas e das prateleiras, 

melhorar o serviço de trocas e devoluções, tornar mais fácil e rápida a 

obtenção do crédito, melhorar a política de promoções e ofertas e melhorar a 

propaganda. Esforços ainda maiores devem ser empregados para melhorar 

a imagem de atributos de baixa concordância, que também são de elevada 

importância, através da pronta oferta das novidades existentes no mercado, 

tornar mais rápida a passagem pelos caixas, e melhorar o preço. 

Quanto aos atributos de imagem de loja estimulados 

pelo pesquisador, dos que apresentaram elevada importância, apenas o 

quesito “bom estacionamento” apresentou elevada concordância, indicando 

que os consumidores podem ter a percepção de estar sendo atendidos 
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neste quesito. Os demais apresentaram média concordância, indicando 

provavelmente que os hipermercados devem buscar elevar sua percepção 

frente aos consumidores através da melhoria da exposição dos produtos, da 

sinalização das seções, das instalações, que tornem o ambiente mais 

agradável (atributo de imagem de loja mais citado como responsável pelo 

retorno do consumidor), que incorram em estratégias de melhoria da 

localização e acesso às lojas, e da segurança. Somente o quesito “ter 

galeria com outros serviços” indicou que possivelmente não demande 

alterações, já que apresentou média importância e média concordância, isto 

é, apesar de não ser considerado como de elevada qualidade pelos 

consumidores, também não é considerado como de elevada importância. 

Quanto à imagem de usuário, alguns atributos podem 

ser melhorados, já que apresentaram média importância e baixa 

concordância. Assim, os hipermercados podem obter melhoria na imagem 

se associarem seus nomes a clientes que são inovadores nos hábitos de 

consumo, que são preocupados com preço, autoconfiantes, agradáveis e 

educados, inteligentes, jovens e fiéis ao hipermercado. Os demais quesitos 

da imagem de usuário, apesar da baixa concordância, apresentaram baixa 

importância, indicando a possibilidade de que não há necessidade de 

envidar esforços e recursos em sua melhoria. 

Finalmente, em relação à imagem corporativa, todos os 

quesitos são de elevada importância, mas alguns apresentaram baixa 

concordância. Por isto, para melhorar a imagem corporativa, é possível que 

se deva trabalhar muito estes quesitos através da participação em ações 
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comunitárias e ambientais, elevação da imagem de satisfação dos 

funcionários e de ser mais competitivo que os concorrentes. Os quesitos de 

média concordância indicam que para desenvolver uma melhor percepção 

da imagem corporativa é necessário melhorar aspectos relacionados aos 

letreiros, faixas, logotipos, cores e formatos, que inspire confiança e 

seriedade nos procedimentos comerciais, tenha conduta ética e profissionais 

bem qualificados. Os quesitos de imagem que indicam dever ser submetidos 

à adequada manutenção, por já apresentarem elevada concordância, são os 

relacionados a ter um nome fácil de ser falado e lembrado, apresentar 

solidez financeira, boa reputação e respeitar os consumidores e seus 

direitos. 

 

6.2 Limitações 

As limitações deste estudo dizem respeito a: 

• a avaliação de apenas três hipermercados, já que 

existem outras empresas atuando no setor; 

• utilização apenas de hipermercados, o que 

impede a possibilidade de generalização para outros formatos, atividades ou 

setores; 

• a limitação geográfica à grande São Paulo; 

Todas estas limitações reduzem enormemente 

qualquer possibilidade de generalização além dos resultados apresentados 

na presente dissertação. 
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6.3 Futuras pesquisas 

As sugestões quanto a futuras pesquisas devem 

envolver: 

- aumento da amostra e da região; 

- utilizar análise discriminante para aferir as 

similaridades por região e nível sócio-econômico; 

- utilização de análise fatorial para determinar de forma 

mais acurada os fatores de maior relevância. 
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ANEXO A 
 

QUESTIONÁRIO 
1. Pensando em todos os hipermercados que atuam no Brasil como um conjunto, que nota 
de 0 a 5 o(a) Sr.(a) daria para este conjunto?_____ 
 
 
2. Quando o(a) Sr.(a) pensa em algum hipermercado para fazer compras, quais são aqueles 
que lhe vêm à mente? Cite até 4 hipermercados. 
a.______________ b.______________ c.______________ d.______________ 
 
 
3. O(a) Sr.(a) poderia enumerar até cinco fatores que considera importantes para escolher 
um hipermercado? 
a.___________b.___________c.___________d.___________e.___________ 
 
 
4. Informe, por favor, quais são os hipermercados nos quais o(a) Sr.(a) compra 
regularmente, e em quais certamente continuaria a comprar ou não, e quais são as razões. 

Nome do hipermercado Compraria novamente? Justificativa 
 (  )  
 (  )  
 (  )  
 (  )  
 (  )  
 
 
5) O (a) Sr.(a) poderia enumerar os hipermercados de sua preferência, do primeiro ao 
quinto? 
1º___________2º___________3º___________4º___________5º___________ 
 
 
6.Qual o grau de importância que o(a) Sr.(a) atribui a cada um dos itens a seguir para um 
hipermercado? Grau de importância: utilizar valores de 0 a 5, sendo: 

0 – nenhuma importância 
5- total importância 

Atributos de imagem de marketing Grau de 
importância 

Qual a importância da qualidade e marca dos produtos vendidos?  
Qual a importância da variedade de produtos?  
Qual a importância dos preços?  
Qual a importância do atendimento e serviços?  
Qual a importância de ter novidades?  
Qual a importância de ter sempre os produtos procurados?  
Qual a importância dos preços, no caixa, conferirem com os das 
prateleiras? 

 

Qual a importância da facilidade em fazer troca e devolução?  
Qual a importância da rapidez nos caixas?  
Qual a importância da facilidade de pagamento?  
Qual a importância da facilidade e rapidez em obter crédito?  
Qual a importância das promoções e ofertas?  
Qual a importância da propaganda?  
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Atributos de imagem de loja Grau de 
importância 

Qual a importância da sinalização das seções (facilidade em encontrar 
as seções procuradas)? 

 

Qual a importância das instalações (elevadores, iluminação, ar 
condicionado, banheiro, disposição e largura dos corredores, 
decoração)? 

 

Qual a importância de um ambiente agradável e prazeroso?  
Qual a importância da localização e acesso da loja?  
Qual a importância de ter galeria com outros serviços (chaveiro, 
sapateiro, lotérica, etc)? 

 

Qual a importância do estacionamento?  
Qual a importância da segurança para fazer compras?  
 
 

Atributos imagem de usuário Grau de 
importância 

Qual a importância das pessoas que freqüentam a loja serem 
conhecidas e amigas? 

 

Qual a importância da classe social das pessoas que freqüentam a loja?  
Qual a importância do nível econômico das pessoas que freqüentam a 
loja? 

 

Outras características pessoais de quem freqüenta a loja (por exemplo: 
se são pessoas inovadoras ou conservadoras nos hábitos de consumo, 
se gostam mais de olhar do que de comprar a mercadoria, se estão 
mais preocupadas com preço, se são autoconfiantes ou não, se são 
agradáveis e educadas, inteligentes, jovens, e se são fiéis ao 
hipermercado). Qual o grau de importância de tudo isto? 

 

Qual a importância do(a) Sr.(a) se identificar com as pessoas que 
freqüentam a loja? 

 

 
 

Atributos de imagem corporativa Grau de 
importância 

Qual a importância da aparência geral do hipermercado (letreiros, 
faixas, logotipos, cores e formatos utilizados)? 

 

Qual a importância do hipermercado inspirar confiança e seriedade?  
Qual a importância de ter um nome fácil de ser falado e lembrado?  
Qual a importância do hipermercado ter participação em ações 
comunitárias? 

 

Qual a importância do hipermercado ter preocupação com o meio 
ambiente? 

 

Qual a importância da satisfação dos funcionários em trabalhar no 
hipermercado? 

 

Qual a importância da qualificação das pessoas que trabalham na 
empresa? 

 

Qual a importância da solidez financeira da empresa?  
Qual a importância da reputação da empresa?  
Qual a importância de ser melhor que os concorrentes?  
Qual a importância da conduta ética do hipermercado?  
Qual a importância de ter respeito ao consumidor e seus direitos?  
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7. O(a) Sr.(a) poderia dizer, em relação aos hipermercados A, B e C, qual o grau de 
concordância ou discordância com as frases abaixo? Utilize o seguinte código. 
1 Não concordo em nada 
2 Concordo um pouco 
3 Concordo moderadamente 
4 Concordo muito 
5 Concordo totalmente 
 
 
 
IMAGEM DOS PRODUTOS, DOS PREÇOS E DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS 

HM 
A 

HM 
B 

HM 
C 

1. Este hipermercado tem produtos de qualidade e boas marcas. 
2. Este hipermercado tem boa variedade de produtos. 
3. Este hipermercado tem bons preços. 
4. Este hipermercado tem bom atendimento/serviços. 
5. Este hipermercado tem novidades antes dos outros. 
6. Este hipermercado tem sempre os produtos que procuro. 
7. Neste hipermercado, os preços nos caixas sempre conferem 
com os das prateleiras. 
8. Neste hipermercado tenho facilidade para fazer trocas e 
devoluções. 
9. A passagem pelos caixas é rápida. 
10. Neste hipermercado oferecem diversas formas de pagamento 
(cheque, cartão de crédito, cartão de débito, cheque pré-datado). 
11. É fácil e rápido obter crédito neste hipermercado. 
12. Este hipermercado tem boas promoções e ofertas.    
13. Gosto das propagandas deste hipermercado (anúncios de 
encartes internos, de jornal, rádio e TV). 

   

 
 
 

IMAGEM DE LOJA HM 
A 

HM 
B 

HM 
C 

14. Este hipermercado tem boa exposição dos produtos nas 
prateleiras. 

   

15. Este hipermercado tem boa sinalização das seções, sendo fácil 
encontrar as seções procuradas. 

   

16. Este hipermercado tem boas instalações (elevadores, 
iluminação, ar condicionado, banheiro, disposição das prateleiras, 
disposição e largura de corredores, decoração). 

   

17. Este hipermercado tem um ambiente agradável e prazeroso 
para fazer compras. 

   

18. Este hipermercado tem uma boa localização e acesso.    
19. Este hipermercado tem uma boa galeria com outros serviços 
(chaveiro, sapateiro, lotérica, etc). 

   

20. Este hipermercado tem estacionamento de boa qualidade.    
21. Este hipermercado tem segurança para minhas compras e para 
minha chegada e saída. 
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IMAGEM DE USUÁRIO HM   A HM   B HM 
C 

22. As pessoas que freqüentam esta loja são conhecidas ou 
amigas. 

   

23. A maioria dos clientes desta loja é proveniente de uma boa 
classe social. 

   

24. A maioria dos clientes desta loja tem uma boa renda.    
25. As pessoas que freqüentam este hipermercado experimentam 
novos produtos antes de outras pessoas. 

   

26. As pessoas que freqüentam este hipermercado gostam mais de 
entrar nas lojas para olhar as mercadorias do que de comprar. 

   

27. Os clientes deste hipermercado estão mais preocupados com 
preço do que com qualidade. 

   

28. Os clientes deste hipermercado são autoconfiantes.    
29. Os clientes deste hipermercado são pessoas agradáveis e 
educadas. 

   

30. Os clientes deste hipermercado são pessoas inteligentes.    
31. Os clientes deste hipermercado são pessoas jovens.    
32. Os clientes deste hipermercado são fiéis (isto é, não trocam de 
hipermercado). 

   

33. Eu me identifico com as pessoas que freqüentam esta loja.    
 
 

IMAGEM CORPORATIVA HM   A HM   B HM 
C 

34. Os letreiros, faixas, logotipos, cores e formatos utilizados por 
este hipermercado são muito bons. 

   

35. Este hipermercado inspira confiança e seriedade nos seus 
procedimentos comerciais. 

   

36. Este hipermercado tem um nome fácil de ser falado e lembrado.    
37. Este hipermercado tem participação em ações comunitárias.    
38 Este hipermercado é uma empresa que se preocupa com o 
meio ambiente. 

   

39. Os funcionários deste hipermercado estão satisfeitos em 
trabalhar nele. 

   

40. Este hipermercado tem profissionais bem qualificados.    
41. Este hipermercado é de uma empresa que apresenta solidez 
financeira. 

   

42. Este hipermercado tem boa reputação.    
43. Este hipermercado é melhor que seus concorrentes.    
44. Este hipermercado tem conduta ética.    
45. Este hipermercado respeita o consumidor e os direitos do 
consumidor. 

   

 
 
8. Há quanto tempo o(a) Sr.(a) faz compra em hipermercados? 
(  ) 2 anos ou menos 
(  ) de 3 a 5 anos 
(  ) Acima de 5 anos 
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DADOS PARA SEGMENTAÇÃO 
 

O(A) SR.(A) TEM EM SUA CASA: 
ESPECIFICAÇÃO 0 1 2 3 4 5 6 e + 
Televisor em cores 0 4 7 11 14 18 22 
Rádio 0 2 3 5 6 8 9 
Banheiro 0 2 5 7 10 12 15 
Automóvel 0 4 9 13 18 22 26 
Empregada mensalista 0 5 11 16 21 26 32 
 
Posse de:     Pontos 
Aspirador de pó        6 
Máquina de lavar roupa       8 
VCR – Videocassete      10 
Geladeira        7 
 
 
INSTRUÇÃO DO CHEFE DA FAMÍLIA:      pontos 
Analfabeto/primário incompleto             0 
Primário completo/ginásio incompleto            5 
Ginásio completo/colégio incompleto          10 
Colégio completo/superior incompleto          15 
Superior completo            21 

Pontos:____:.:____: 
 
 
 
Mora em residência: 
1.(  ) própria  2.(  ) alugada  3.(  ) emprestada 
Bairro onde mora:_________________________ 
Quantas pessoas residem em sua casa (sem a empregada):___ 
Quantas trabalham fora:_____ 
Qual a renda familiar?_____ 
 
 

EXPOSIÇÃO À MÍDIA: 
 
a) Lê jornais? 
1.Nunca   2.Quase nunca   3.Regularmente   4.Quase sempre   5.Sempre 

Qual(is)?___________________________ 
 
b) Lê revistas? (  ) 
1.Nunca   2.Quase nunca   3.Regularmente   4.Quase sempre   5.Sempre 

Qual(is)?___________________________ 
 

c) Ouve rádio? 
1.Nunca   2.Quase nunca   3.Regularmente   4.Quase sempre   5.Sempre 

(  ) Qual(is)?______________________ 
 

d) Assiste TV? 
1.Nunca   2.Quase nunca   3.Regularmente   4.Quase sempre   5.Sempre 

(  ) Que canais?____________________ 
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INFORMAÇÕES SOBRE O ENTREVISTADO 
A) Nome:  
B) Idade  
C) Grau de instrução:  
D) Telefone :  
E) Endereço:  
F) Local da entrevista:  

 
Entrevistador:_________________   Data ___/___/___ 
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ANEXO B 
 

TABELAS 
 

Tabela 47 – Imagem de marketing: primeira resposta para “fator 
importante para escolher um hipermercado” – por região 

 Região 1 Região 2 
ATRIBUTO N % N % 

preço 120 60,0% 55 55,6%
qualidade 10 5,0% 4 4,0%

atendimento 10 5,0% 5 5,1%
promoções / ofertas 10 5,0% 2 2,0%

variedade 8 4,0% 6 6,1%
outros fatores 7 3,5% 0 0,0%

facilidade de pagamento 2 1,0% 0 0,0%
rapidez nos caixas 2 1,0% 0 0,0%

Total 169 84,5% 72 72,8%
 
 
 
 
Tabela 48 – Imagem de marketing: percentual de respondentes com 
menção espontânea a cada atributo em qualquer uma das cinco 
respostas - por região 

 Região 1 Região 2 
ATRIBUTO n % n % 

preço 169 84,5% 86 86,0%
atendimento 78 39,0% 60 60,0%
qualidade 68 34,0% 25 25,0%
variedade 51 25,5% 28 28,0%
promoções / ofertas 24 12,0% 14 14,0%
rapidez nos caixas 25 12,5% 5 5,0%
exposição dos produtos 9 4,5% 4 4,0%
outros fatores 11 5,5% 2 2,0%
ter os produtos procurados 1 0,5% 0 0,0%

BASE 200  100 
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Tabela 49 – Imagem de loja: primeira resposta para “fator importante 
para escolher um hipermercado” hipermercado – por região 

 Região 1 Região 2 
ATRIBUTO N % N % 

localização / acesso 15 7,50% 21 21,20%
ambiente agradável 5 2,50% 2 2,00%

estacionamento 4 2,00% 2 2,00%
segurança 3 1,50% 1 1,00%
instalações 2 1,00% 0 0,00%

Total 29 14,50% 26 26,20%
 
 
Tabela 50 – Imagem de loja: atributos citados espontaneamente em 
qualquer uma das cinco respostas - por região 

 Região 1 Região 2 
ATRIBUTO n % n % 

localização / acesso 79 39,5% 53 53,0%
ambiente agradável 31 15,5% 29 29,0%
estacionamento 26 13,0% 29 29,0%
segurança 38 19,0% 10 10,0%
exposição dos produtos 9 4,5% 4 4,0%
instalações 4 2,0% 4 4,0%

BASE 200  100 
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Tabela 51 – Imagem de marketing: Índice de concordância por 
hipermercado versus Índice de Importância – região 1 

IMAGEM DE MARKETING (DOS PRODUTOS, 
DOS PREÇOS E DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS) 

HM    A HM    B HM    C II 

1. Este hipermercado tem produtos de 
qualidade/boas marcas. 

83,9% 35,4% 75,9% 86,9% 

2. Este hipermercado tem boa variedade de 
produtos. 

85,5% 42,0% 78,0% 97,4% 

3. Este hipermercado tem bons preços. 77,0% 29,0% 54,0% 96,0% 
4. Este hipermercado tem bom 
atendimento/serviços. 

83,9% 41,2% 71,9% 97,7% 

5. Este hipermercado tem novidades antes dos 
outros. 

58,3% 21,1% 47,2% 87,0% 

6. Este hipermercado tem sempre os produtos 
que procuro. 

80,0% 38,5% 69,5% 98,0% 

7. Neste hipermercado, os preços nos caixas 
sempre conferem com os das prateleiras. 

82,5% 55,0% 76,0% 95,4% 

8. Neste hipermercado tenho facilidade para 
fazer trocas/devoluções. 

85,0% 59,5% 82,0% 96,6% 

9. A passagem pelos caixas é rápida. 47,5% 23,7% 40,9% 97,4% 
10. Neste hipermercado oferecem diversas 
formas de pagamento (cheque, cartão de 
crédito, cartão de débito, cheque pré-datado). 

88,5% 75,0% 86,0% 91,0% 

11. É fácil e rápido obter crédito neste 
hipermercado. 

72,2% 53,5% 66,3% 82,6% 

12. Este hipermercado tem boas 
promoções/ofertas. 

81,8% 33,5% 67,0% 95,7% 

13. Gosto das propagandas deste hipermercado 
(anúncios de encartes internos, de jornal, rádio 
e TV). 

83,5% 64,3% 62,0% 86,8% 
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Tabela 52 – Imagem de marketing: Índice de concordância por 
hipermercado versus Índice de Importância – região 2 
IMAGEM DE MARKETING (DOS PRODUTOS, 
DOS PREÇOS E DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS) 

HM    A HM    B HM    C II 

1. Este hipermercado tem produtos de 
qualidade/boas marcas. 

69,0% 81,0% 43,0% 86,9% 

2. Este hipermercado tem boa variedade de 
produtos. 

76,0% 85,0% 50,0% 97,4% 

3. Este hipermercado tem bons preços. 51,0% 56,0% 23,0% 96,0% 
4. Este hipermercado tem bom 
atendimento/serviços. 

73,0% 79,8% 52,5% 97,7% 

5. Este hipermercado tem novidades antes dos 
outros. 

45,0% 51,0% 28,0% 87,0% 

6. Este hipermercado tem sempre os produtos 
que procuro. 

63,0% 78,0% 43,4% 98,0% 

7. Neste hipermercado, os preços nos caixas 
sempre conferem com os das prateleiras. 

77,0% 80,0% 61,0% 95,4% 

8. Neste hipermercado tenho facilidade para 
fazer trocas/devoluções. 

76,0% 79,0% 57,0% 96,6% 

9. A passagem pelos caixas é rápida. 59,0 63,0% 40,0% 97,4% 
10. Neste hipermercado oferecem diversas 
formas de pagamento (cheque, cartão de 
crédito, cartão de débito, cheque pré-datado). 

95,0% 97,0% 84,0% 91,0% 

11. É fácil e rápido obter crédito neste 
hipermercado. 

74,7% 84,8% 62,6% 82,6% 

12. Este hipermercado tem boas 
promoções/ofertas. 

56,6% 63,6% 39,4% 95,7% 

13. Gosto das propagandas deste hipermercado 
(anúncios de encartes internos, de jornal, rádio 
e TV). 

82,8% 84,8% 26,3% 86,8% 
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Tabela 53 – Imagem de loja: concordância com as frases por 
hipermercado versus Índice de Importância para o atributo – região 1 

IMAGEM DE LOJA HM 
A 

HM 
B 

HM 
C 

II 

14. Este hipermercado tem boa exposição dos 
produtos nas prateleiras. 

92,5% 60,5% 75,0% 96,6% 

15. Este hipermercado tem boa sinalização das 
seções, sendo fácil encontrar as seções 
procuradas. 

84,5% 50,0% 68,5% 95,7% 

16. Este hipermercado tem boas instalações 
(elevadores, iluminação, ar condicionado, 
banheiro, disposição das prateleiras, disposição 
e largura de corredores, decoração). 

84,0% 69,5% 79,5% 93,4% 

17. Este hipermercado tem um ambiente 
agradável e prazeroso para fazer compras. 

88,0% 51,0% 73,0% 97,0% 

18. Este hipermercado tem uma boa 
localização/acesso. 

86,4% 34,7% 87,9% 98,7% 

19. Este hipermercado tem uma boa galeria com 
outros serviços (chaveiro, sapateiro, lotérica, 
etc). 

86,0% 55,0% 81,0% 63,7% 

20. Este hipermercado tem estacionamento de 
boa qualidade. 

88,4% 72,4% 91,5% 97,4% 

21. Este hipermercado tem segurança para 
minhas compras e para minha chegada e saída.

72,0% 54,5% 71,5% 99,3% 

 
 
 
 
Tabela 54 – Imagem de loja: concordância com as frases por 
hipermercado versus Índice de Importância para o atributo – região 2 

IMAGEM DE LOJA HM 
A 

HM 
B 

HM 
C 

II 

14. Este hipermercado tem boa exposição dos 
produtos nas prateleiras. 

90,0% 96,0% 75,0% 96,6% 

15. Este hipermercado tem boa sinalização das 
seções, sendo fácil encontrar as seções 
procuradas. 

76,0% 86,0% 52,0% 95,7% 

16. Este hipermercado tem boas instalações 
(elevadores, iluminação, ar condicionado, 
banheiro, disposição das prateleiras, disposição 
e largura de corredores, decoração). 

84,0% 89,0% 62,0% 93,4% 

17. Este hipermercado tem um ambiente 
agradável e prazeroso para fazer compras. 

84,0% 85,0% 60,0% 97,0% 

18. Este hipermercado tem uma boa 
localização/acesso. 

56,6% 87,9% 45,5% 98,7% 

19. Este hipermercado tem uma boa galeria com 
outros serviços (chaveiro, sapateiro, lotérica, 
etc). 

76,0% 64,0% 46,0% 63,7% 

20. Este hipermercado tem estacionamento de 
boa qualidade. 

93,0% 96,0% 89,0% 97,4% 

21. Este hipermercado tem segurança para 
minhas compras e para minha chegada e saída.

88,0% 89,0% 64,0% 99,3% 
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Tabela 55 – Imagem de usuário: concordância com as frases por 
hipermercado versus Índice de Importância para o atributo – região 1 

IMAGEM DE USUÁRIO HM 
A 

HM 
B 

HM 
C 

II 

22. As pessoas que freqüentam esta loja são 
conhecidas / amigas. 

43,0% 15,0% 32,0% 51,7% 

23. A maioria dos clientes desta loja é 
proveniente de uma boa classe social. 

46,0% 28,0% 39,5% 35,3% 

24. A maioria dos clientes desta loja tem uma 
boa renda. 

37,5% 26,5% 31,0% 32,7% 

25. As pessoas que freqüentam este 
hipermercado experimentam novos produtos 
antes de outras pessoas. 

47,0% 15,5% 33,5% 73,0% 

26. As pessoas que freqüentam este 
hipermercado gostam mais de entrar nas lojas 
para olhar as mercadorias do que de comprar. 

22,5% 24,5% 20,5% 73,0% 

27. Os clientes deste hipermercado estão mais 
preocupados com preço do que com qualidade. 

49,0% 37,0% 48,0% 73,0% 

28. Os clientes deste hipermercado são 
autoconfiantes. 

57,0% 38,5% 51,5% 73,0% 

29. Os clientes deste hipermercado são pessoas 
agradáveis/educadas. 

61,5% 42,0% 61,5% 73,0% 

30. Os clientes deste hipermercado são pessoas 
inteligentes. 

45,2% 29,1% 41,2% 73,0% 

31. Os clientes deste hipermercado são pessoas 
jovens. 

20,1% 18,6% 22,6% 73,0% 

32. Os clientes deste hipermercado são fiéis 
(isto é, não trocam de hipermercado). 

54,0% 21,5% 35,5% 73,0% 

33. Eu me identifico com as pessoas que 
freqüentam esta loja. 

41,7% 16,6% 35,7% 63,7% 
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Tabela 56 – Imagem de usuário: concordância com as frases por 
hipermercado versus Índice de Importância para o atributo – região 2 

IMAGEM DE USUÁRIO HM 
A 

HM 
B 

HM 
C 

II 

22. As pessoas que freqüentam esta loja são 
conhecidas / amigas. 

12,1% 42,4% 13,1% 51,7% 

23. A maioria dos clientes desta loja é 
proveniente de uma boa classe social. 

40,0% 38,0% 27,0% 35,3% 

24. A maioria dos clientes desta loja tem uma 
boa renda. 

38,0% 47,0% 32,0% 32,7% 

25. As pessoas que freqüentam este 
hipermercado experimentam novos produtos 
antes de outras pessoas. 

34,0% 40,0% 18,0% 73,0% 

26. As pessoas que freqüentam este 
hipermercado gostam mais de entrar nas lojas 
para olhar as mercadorias do que de comprar. 

29,0% 32,0% 19,0% 73,0% 

27. Os clientes deste hipermercado estão mais 
preocupados com preço do que com qualidade. 

56,0% 56,0% 43,0% 73,0% 

28. Os clientes deste hipermercado são 
autoconfiantes. 

44,9% 59,2% 40,8% 73,0% 

29. Os clientes deste hipermercado são pessoas 
agradáveis/educadas. 

63,0% 72,0% 56,0% 73,0% 

30. Os clientes deste hipermercado são pessoas 
inteligentes. 

37,4% 38,4% 26,3% 73,0% 

31. Os clientes deste hipermercado são pessoas 
jovens. 

14,0% 15,0% 6,0% 73,0% 

32. Os clientes deste hipermercado são fiéis 
(isto é, não trocam de hipermercado). 

42,4% 51,5% 23,2% 73,0% 

33. Eu me identifico com as pessoas que 
freqüentam esta loja. 

36,4% 48,5% 25,3% 63,7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

204 

  

Tabela 57 – Imagem corporativa: concordância com as frases por 
hipermercado versus Índice de Importância para o atributo – região 1 

IMAGEM CORPORATIVA HM 
A 

HM 
B 

HM 
C 

II 

34. Os letreiros, faixas, logotipos, cores e 
formatos utilizados por este hipermercado são 
muito bons. 

77,0% 57,5% 70,5% 81,7% 

35. Este hipermercado inspira confiança e 
seriedade nos seus procedimentos comerciais. 

81,0% 63,0% 75,0% 98,7% 

36. Este hipermercado tem um nome fácil de ser 
falado/lembrado. 

89,0% 89,5% 85,0% 87,9% 

37. Este hipermercado tem participação em 
ações comunitárias. 

38,7% 30,7% 34,2% 90,3% 

38 Este hipermercado é uma empresa que se 
preocupa com o meio ambiente. 

50,0% 47,5% 49,5% 94,7% 

39. Os funcionários deste hipermercado estão 
satisfeitos em trabalhar nele. 

61,0% 39,5% 49,5% 96,0% 

40. Este hipermercado tem profissionais bem 
qualificados. 

76,4% 59,3% 72,7% 96,0% 

41. Este hipermercado é de uma empresa que 
apresenta solidez financeira. 

87,0% 82,0% 89,5% 92,7% 

42. Este hipermercado tem boa reputação. 84,5% 68,5% 81,0% 96,3% 
43. Este hipermercado é melhor que seus 
concorrentes. 

68,0% 23,0% 50,8% 89,7% 

44. Este hipermercado tem conduta ética. 82,9% 67,3% 77,8% 97,0% 
45. Este hipermercado respeita o consumidor e 
os direitos do consumidor. 

85,5% 77,0% 87,5% 98,3% 
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Tabela 58 – Imagem corporativa: concordância com as frases por 
hipermercado versus Índice de Importância para o atributo – região 2 

IMAGEM CORPORATIVA HM 
A 

HM 
B 

HM 
C 

II 

34. Os letreiros, faixas, logotipos, cores e 
formatos utilizados por este hipermercado são 
muito bons. 

93,0% 93,0% 73,0% 81,7% 

35. Este hipermercado inspira confiança e 
seriedade nos seus procedimentos comerciais. 

88,0% 90,0% 69,0% 98,7% 

36. Este hipermercado tem um nome fácil de ser 
falado/lembrado. 

95,0% 98,0% 76,0% 87,9% 

37. Este hipermercado tem participação em 
ações comunitárias. 

41,4% 46,5% 33,3% 90,3% 

38 Este hipermercado é uma empresa que se 
preocupa com o meio ambiente. 

60,6% 61,6% 56,6% 94,7% 

39. Os funcionários deste hipermercado estão 
satisfeitos em trabalhar nele. 

56,0% 57,0% 44,0% 96,0% 

40. Este hipermercado tem profissionais bem 
qualificados. 

75,0% 79,0% 60,0% 96,0% 

41. Este hipermercado é de uma empresa que 
apresenta solidez financeira. 

98,0% 98,0% 92,0% 92,7% 

42. Este hipermercado tem boa reputação. 96,0% 96,0% 87,0% 96,3% 
43. Este hipermercado é melhor que seus 
concorrentes. 

44,0% 60,0% 27,0% 89,7% 

44. Este hipermercado tem conduta ética. 87,0% 91,0% 76,0% 97,0% 
45. Este hipermercado respeita o consumidor e 
os direitos do consumidor. 

93,0% 94,0% 79,0% 98,3% 

 


