
  

 

IMAGEM DE MARCA - NOVAS ROTINAS E RITUAIS PARA AS MARCAS NA 

BUSCA DE RELACIONAMENTO EM UM CONTEXTO LOW TOUCH 

 

Christiane Rocha e Silva 

 

O estudo analisa o construto Imagem de Marca, mostrando a importância do relacionamento 

entre a marca e o consumidor. A revisão teórica abarca os conceitos de  marca, branding, 

imagem de marca e as teorias interpessoais do relacionamento, no âmbito do Consumer Brand 

Relationships (CBR). Foi feita uma pesquisa documental sobre estudos realizados em 2020, 

durante a pandemia da Covid-19, medindo a percepção do consumidor acerca das ações das 

marcas no período. Por fim, fez-se uma Análise de Conteúdo sobre uma das marcas melhor 

avaliadas nas pesquisas, reforçando a necessidade do seu engajamento e inovação, visando a 

fortalecer a sua imagem.  
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INTRODUÇÃO  

No dia 11 de março de 2020, um novo tipo de gripe colocaria o mundo sob atenção. Neste 

dia, a Organização Mundial de Saúde (OMS), declarava como pandemia a Covid-19, 

patologia causada pelo coronavírus  SARS-CoV-2. O novo agente da doença, descoberto em 

dezembro de 2019 na China, iniciaria um protocolo mundial de isolamento físico, buscando 

minimizar o impacto sanitário sobre as pessoas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Ali 

também se instauraria o fenômeno Low Touch (ANSONS et. al, 2020) ou de baixo contato, 

impactando a experiência do consumidor, fazendo-o migrar do ambiente físico para o virtual e 

suscitando, entre tantas questões, a discussão sobre como o consumidor e as empresas vão 

interagir agora e no mundo pós-pandêmico. Sob este contexto, o estudo se justifica pela 

necessidade de repensar a comunicação com o público, visando a uma percepção positiva e a 

um relacionamento mais efetivo. E a realidade Low Touch pode se mostrar como uma 

estratégia viável para que as marcas mostrem seu caráter de inovação, por meio de um 

portfólio de iniciativas que visem à ética e ao bem-estar social, reforçando a imagem 

corporativa.  

 

A imagem é o resultado do somatório de ideias, impressões, crenças e sentimentos de um 

indivíduo por um objeto ou marca. Entre os vários conceitos que aproximam o atributo da 

imagem ao contexto corporativo, Garone (1998) define imagem corporativa como uma 

combinação da reputação da empresa, de sua marca e das mensagens que transmite. Essa 

abordagem comportamental foi abordada no estudo exploratório de abordagem qualitativa, 

iniciado pela pesquisa bibliográfica. Procedeu-se uma Pesquisa Documental, com a 

compilação de dados de pesquisas realizadas em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, que 

mapearam as percepções do consumidor sobre marcas que desenvolveram ações benéficas à 

sociedade, demonstrando empatia e tornando a vida do consumidor mais fácil. Procedeu-se 

uma Análise de Conteúdo da comunicação de uma das empresas melhor avaliadas quanto à 

sua imagem, para analisar a efetividade de tais ações visando a um relacionamento efetivo 

com o público. 

 

 



  

 

 

 

PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS 

 

A imagem corporativa se denomina pelo conjunto de características percebidas pelo 

consumidor, que afetam, diretamente, a sua reputação. Segundo Barnett (2006), não é 

possível controlar este atributo, uma vez que tal processo depende das pessoas, que podem, a 

qualquer momento, qualificá-la como boa ou ruim. A imagem constrói-se com base nas 

experiências do público, que pode mudar em cenários atípicos. Neste contexto, surgiu a 

pergunta que norteou o estudo: Como as marcas devem se comportar junto ao consumidor em 

cenários adversos, como o da Covid-19, buscando um relacionamento mais efetivo e, 

consequentemente, uma imagem positiva?  

 

O estudo teve, como Objetivo Geral, analisar a importância do atributo de Imagem da Marca 

no contexto do relacionamento marca-consumidor. De forma específica, buscou revisar os 

principais conceitos de marca, gestão de marca e imagem de marca sob a perspectiva teórica 

do relacionamento interpessoal; identificar as marcas que obtiveram imagens positivas do 

consumidor durante a pandemia, por meio de pesquisa documental; e analisar o conteúdo de 

comunicação de uma marca nesse período, pontuando as ações de marketing voltadas ao 

relacionamento efetivo com o público. 

 

A MARCA COMO VALOR PESSOAL 
A marca surgiu com as primeiras trocas comerciais para designar produtos, identificá-los e 

diferençá-los. Porém, apenas com a Revolução Industrial, foi necessária a produção de uma 

imagem para os produtos. Em 1960, a American Marketing Association (AMA) conceituou 

marca como: “um nome distinto e/ou símbolo (...), destinado a identificar os bens ou serviços 

de um vendedor ou grupo de vendedores, no sentido de diferenciar esses bens ou serviços da 

concorrência”. Em 2010, a associação definiu a marca como”nome, termo, design, símbolo ou 

qualquer característica que identifica o produto ou serviço de um determinado vendedor como 

distinção de outros vendedores”. Segundo Keller (2003), notoriedade, imagem e lealdade, 

conceitos fundamentais na gestão das marcas, parecem ausentes na definição da AMA. Ele 

afirma que (2003, p.3) “é importante fazer-se a distinção entre a definição da AMA de marca 

com “M” pequeno daquilo que é prática nos negócios de marca com “M” grande”. Também 

defende que, independentemente de caber à empresa a construção da marca, sua definição 

existe mesmo é na mente do consumidor.  

 

No final dos anos de 1980, teóricos do marketing impulsionaram os estudos sobre marcas, 

com destaque para Aaker, D (1998); Aaker, J (1995, 2004); Elliot e Percy (2007); Keller 

(2003); Kapferer (2003); e Healey (2008). Os efeitos evidenciados, no Brasil a partir dos anos 

de 1990, com o advento da internet e das redes sociais, alçaram, ao consumidor, a condição de 

sujeito ativo do processo decisório das empresas, quanto às estratégias de criação, venda e 

promoção de bens e ao relacionamento com as marcas. Um produto inanimado, segundo 

Fournier (1998), como uma marca, recebe características que são repassadas ao consumidor. 

Quando uma pessoa consome, ela não quer só comer, vestir ou usar; quer mostrar que come, 

veste e usa certo produto. Ela quer se sentir representada. As marcas constituem-se como 

símbolos emocionais; e à medida em que se tornam importante para as pessoas, deixam de 



  

 

representar produtos, serviços ou empresas, para representar desejo e tudo o que acreditam 

que traga bem-estar e prazer. A marca é o patrimônio da empresa, indica as qualidades do 

produto ou dos serviços oferecidos e fortalece a imagem da empresa no mercado.   

 

A marca é diferente do produto; embora estejam ligados, possuem características distintas. A 

marca estabelece um relacionamento e uma troca intangível entre pessoas e produtos. O 

produto é fabricado pela empresa; a marca é comprada pelo consumidor. Os produtos não 

falam por si: quem fala por eles e lhes fornece significado é a marca. A marca é baseada nos 

aspectos externos e internos do produto. Dois estudos sobre a definição de marca podem ser 

citados. De Chernatony e Riley (1998) buscaram a criação do conceito, na literatura de 

marketing, por meio da análise de mais de 100 artigos e de pesquisa qualitativa, entrevistando 

consultores seniores da área. Foram identificados doze significados ao termo, que pode ser 

empregado como: Instrumento legal; Logotipo; Empresa; Significado; Redutor de risco; 

Sistema de identidade; Imagem na mente do consumidor; Sistema de valor; Personalidade; 

Relacionamento; Valor acrescentado; Entidade em Evolução. Aaker (1991; 1996) define a 

personalidade como algo que ajuda a entender as percepções das pessoas sobre uma marca, 

contribuindo para a criação de uma estratégia diferenciadora, proporcionando valor. A 

personalidade, que é um traço humano, torna-se a base para o relacionamento entre a marca e 

o consumidor, com vantagens além das características funcionais. Segundo Jones (2005), trata 

do valor adicionado, buscando satisfazer, de maneira refinada, as necessidades dos 

consumidores. A marca gera valor a produtos e serviços, tendo em vista a sua identidade, 

símbolo e significado, repassados pelas estratégias de comunicação de marketing. Do ponto 

de vista do marketing, a noção de marca não se limita a um conjunto de sinais que distinguem 

produtos e serviços (ELLIOTT E PERCY, 2007). É um elemento de posicionamento 

construído pelo mercado. Ao adquirir um produto, o consumidor não compra um bem. Ele 

compra o conjunto de valores e atributos da marca, que a diferenciam da concorrência.  

 

Acredita-se que uma marca forte possa sustentar a empresa e manter a lealdade do cliente. 

Segundo Strunk (2001), ela objetiva criar também benefícios emocionais. Para Pringle e 

Thompson (2000), a natureza da marca não existe isoladamente. A construção da identidade 

de uma marca é inspirada na cultura da empresa, crenças, valores, visão e missão. Diversos 

autores defendem a construção da marca de dentro para fora. Pode-se dizer que esta ligação 

emocional com as marcas seja, talvez, a única coisa que o concorrente ainda não pode imitar. 

As marcas não são mais consideradas propriedades apenas das empresas, mas também do 

consumidor; e estratégias que podem, necessariamente, não gerar mais vendas, mas causar 

uma atitude de aproximação entre o público e as marcas, tornam-se necessárias (PINO, 2007). 

Neste contexto, a marca passou a desempenhar papeis variados e complexos; e houve a 

necessidade de se adotar um processo de gestão que favorecesse o reconhecimento e a 

lealdade à marca por parte dos clientes. A esta atividade, dá-se o nome de branding, que será 

abordada a seguir.. 

 

Branding – o maior ativo das empresas 

O branding está ligado ao relacionamento estabelecido pela afetividade entre a marca e o 

cliente. Suas ferramentas colaboram com o objetivo da construção efetiva do valor da marca 

na mente do cliente/consumidor. Segundo as dimensões do branding, a imagem da marca está 

relacionada com a criação de valor, envolvendo atributos, sentimentos e percepções que o 



  

 

consumidor reconhece em um processo emocional que define a decisão de compra. Destacam-

se nesta literatura Aaker, D (1996; 1998; 2000); Aaker, J. (1995; 2004); Keller (2003) e 

Kapferer (2003). Autores como Fournier (2008) têm também realizado estudos empíricos 

sobre as relações entre o consumidor e a marca.   

 

O conceito de branding vem passando por mudanças, devido ao advento das novas 

tecnologias, que possibilitaram às empresas irem além da produção em massa, para a 

customização das marcas. Lindstrom (2007) faz um esquema evolutivo ilustrando tais 

mudanças. Ele aponta que, na década de 1950, o produto físico (e não a marca), é que possuía 

relevância. Na década seguinte, começou-se a ver os primeiros sinais das verdadeiras marcas. 

Produtos similares eram percebidos como diferentes, devido à criação de um vínculo 

emocional com o consumidor. Nos anos de 1980, a empresa por trás da marca é que tornava-

se, de fato, a marca. A filosofia da organização a diferençava das demais. Nos anos de 1990, 

as marcas ganharam força, que transcendia as dimensões físicas do produto. Segundo o autor, 

não é possível estudar branding sem considerar conceitos como percepção, significado e 

comunicação. 

 

O Dicionário da American Marketing Association (AMA, 2010 s.p.), originário da versão 

impressa de 1995, apresenta a seguinte colocação sobre branding: “uma marca muitas vezes 

inclui um logotipo explícito, fontes, esquemas de cores, símbolos, sons que podem ser 

desenvolvidos para representar valores implícitos, ideias e até personalidade". Segundo Pavitt 

(2003, p.21), branding é “o processo de afixar um nome e uma reputação para algo ou 

alguém”. Seria o conjunto de práticas e técnicas que visam à construção e ao fortalecimento 

de uma marca. Neste caso, quando se fala em um projeto de branding, entende-se que a marca 

será apresentada como um todo, nome, desenho, comunicação e posicionamento. Para 

Lindstrom (2007, p.112), Branding é “a criação de laços emocionais entre marca e o 

consumidor”. Segundo ele, a finalidade do branding após sua implementação na marca 

resultará no compromisso emocional com o consumidor, criando-se uma relação de lealdade e 

proximidade entre a expectativa do cliente e a experiência oferecida; a criação de uma 

identidade única para a marca. 

 

Atualmente, o branding envolve cinco componentes. O Posicionamento (aplicado 

primeiramente por Al Ries e Jack Trout em 1980), que busca definir, na mente do cliente, o 

conceito de marca e seu diferencial em relação às concorrentes; a sua História, criando 

identificação e relevância para o consumidor; o Design, considerando o produto, o rótulo, o 

nome ou a embalagem; o Preço e o Atendimento ao cliente, englobando o conceito de 

Customer Brand Relationship. É preciso se aproximar do consumidor, tornando-o elo do 

processo e fazendo-o perceber tal relação, para que o mesmo sinta-se relevante (HEALEY 

2008). Guimarães (2003, p.87) afirma que as ferramentas do Branding envolvem um trabalho 

interdisciplinar, por meio do envolvimento de áreas como o marketing, design, arquitetura, 

comunicação e administração, gerando propostas inovadoras para a identidade da marca.   

 

Rodrigues (2006) ressalta que a interação do branding leva a marca a ultrapassar a sua esfera 

econômica, passando a fazer parte da cultura e a influenciar o comportamento das pessoas. 

Para fazer branding, tudo o que é prometido pela empresa deve ser entregue: o 

posicionamento ideológico, os valores e as crenças. Dentro da empresa, marca é custo. Fora 



  

 

da empresa, é valor e significado. O valor de uma marca só existe em um contexto de 

relacionamento. As empresas perceberam a necessidade de gerenciar as suas marcas, 

construindo e administrando a sua identidade, buscando aproximá-las de seus públicos, 

reforçando uma boa reputação; garantindo qualidade e estimulando a lealdade. A proposta do 

branding é ampliar os horizontes das ações mercadológicas promocionais e de fixação de 

marca. Desta forma, maneiras alternativas, calcadas em teorias emergentes da psicologia 

social, como a teoria de relacionamentos pessoais, podem ajudar a compreender questões 

construtivas do relacionamento entre o consumidor e as marcas. Avalia-se as respostas 

atitudinais e comportamentais, em razão de dimensões emocionais, como a imagem e o 

significado da marca, para compreender o consumidor.  

 

Imagem da marca 

A noção do conceito de imagem da marca tornou-se comum na pesquisa do comportamento 

do consumidor, desde a sua introdução formal, na década de 1950. Desde então, foram 

desenvolvidos outros estudos. A imagem é a ideia de uma pessoa sobre algo; uma projeção 

feita na mente, relacionada com objetos, pessoas, situações, entre outros. Segundo o autor, 

trata-se de uma representação subjetiva. Gardner e Levy são creditados (LEVY, 1958) como 

os autores que cristalizaram o conceito. Criticando pesquisas anteriores por serem superficiais 

em seu foco em razões de compra estereotipadas, eles sugeriram que era preciso identificar 

motivações mais duradouras para a compra. Apesar de terem captado a essência da imagem 

de marca, a ideia subjacente sobre o que eles escreveram não era nova. Os comerciantes do 

final do século dezenove já se preocupavam com uma "Gestalt da marca".  

 

A imagem pode ser vista e analisada sob três aspectos: o da Psicologia Cognitiva; o da 

Semiótica e o do Marketing. No Marketing, a teoria da imagem é abordada de diversas formas, 

no que se refere ao seu conceito ou ao processo de formação do atributo (POIESZ, 1989; 

DOBNI; ZINKHAN, 1990; STERN, ZINKHAN, JAJU, 2001). As imagens são baseadas em 

uma percepção subjetiva da realidade e podem, portanto, serem originárias de pressupostos 

falsos (AAKER, 1991; IASBECK, 1999). Considerando-se que o comportamento humano é 

motivado por imagens, o tema torna-se providencial no marketing, para compreender o 

comportamento do consumidor. Os estudos sobre a imagem têm sido utilizados em vários 

segmentos, como na gestão de marca, lojas e produtos (BOULDING, 1966; MARTINEAU, 

1958; LINDQUIST, 1975; DICHTER, 1985; BARICH; KOTLER, 1991; DE TONI; MILÃO; 

2004, 2005.  

 

O conceito também está relacionado à imagem corporativa. Para Haedrich (1993), a relação 

entre estes dois tipos de imagem é forte, uma vez que o comportamento de uma empresa 

exerce considerável influência sobre a forma como as pessoas veem tal empresa. O 

consumidor é quem define a imagem de marca; sempre que as suas expectativas obtiverem 

feedback positivo, as suas crenças e atitudes serão, positivamente, alimentadas. Caso haja 

algum estímulo que lhe desperte dúvida sobre a capacidade de uma marca atender às suas 

expectativas, o consumidor inicia uma busca por informações. A imagem de marca tem sido 

discutida como um conceito importante no comportamento do consumidor, porque a 

avaliação que os consumidores fazem de marcas e produtos são a base de suas escolhas 

(DOBNI e ZINKHAN, 1990).  

 



  

 

Para Keller (2001, 2008), a imagem de marca é definida a partir das percepções do 

consumidor e dos sentimentos associados com uma marca, suas ofertas e outros atributos, 

situações de compra e uso, personalidade da marca, valores, história, herança e experiências. 

Para Belk (1988), as posses de uma pessoa são a maior contribuição para a formação e 

reflexão de sua identidade. Estas reflexões e evidências mostram que, muitas vezes, o 

comportamento de consumo é altamente influenciado por elementos distantes dos aspectos 

funcionais e que o consumidor leva em consideração aspectos simbólicos e relacionados com 

a sua própria imagem ou autoconceito. Segundo Dobni e Zinkhan (1990), a imagem de marca 

é geralmente focada em atributos simbólicos, emocionais e cognitivos, enquanto a imagem de 

produto abarca também os aspectos funcionais. A imagem de marca é, então, construída ao 

longo de uma interação constante entre a marca e o ser humano, denominada como 

relacionamento.  

 

O relacionamento consumidor e marca como fenômeno interpessoal  
O relacionamento marca e consumidor se destaca pelos aspectos simbólicos. No contexto da 

interpessoalidade desse relacionamento, o consumidor atribui traços humanos a uma marca 

como se a marca representasse uma pessoa. Embora a ideia do marketing possa caminhar no 

sentido de desenvolver um relacionamento profundo e duradouro entre os consumidores e as 

marcas, nem todas as relações são consideradas como parcerias comprometidas. Tais 

interações não constituem um relacionamento, a menos que a interação esteja inter-

relacionada e que afete os parceiros. Relacionamentos de marca são fenômenos psicológicos e 

culturais complexos. Para tanto, exigem uma organização e cultura internas alinhadas em 

termos de princípios e ideias de relacionamento. Isto reforça a premissa de que as marcas 

podem gerar valor pelas convicções do indivíduo em perceber uma forma (simbólica) de 

suprir suas necessidades (SOLOMON, 2002). O relacionamento entre os consumidores e as 

marcas pode ser compreendido por meio da personificação que o indivíduo cria sobre a marca 

e pelos significados atribuídos na relação (KELLER e MACHADO, 2006, AAKER, 2007, 

KAPFERER, 2003, FOURNIER, 1998). Nas duas últimas décadas, principalmente, a partir 

do advento da internet e da interatividade, a marca passou a representar um estilo de vida e 

um conjunto de ideias e emoções. O consumidor é movido por estas emoções, que têm tem 

feito a diferença na compra e no consumo da marca. Desta forma, as empresas têm 

explorado as necessidades emocionais das pessoas e os seus desejos de consumo, buscando 

atrair e reter o consumidor.  

 

A literatura acadêmica tem apresentado pesquisas contemplando as emoções como processo 

que leva ao consumo (quando positivas). As emoções no consumo surgem durante o uso de 

um produto ou serviço numa experiência de consumo. Richins (1997) cita estudiosos que 

abordaram as emoções geradas também pelo uso de produtos específicos (Holbrook et 

al.,1984; Mehrabian e Wixen, 1986) ou mais genericamente, em diversas situações no 

consumo (DERBAIX E PHAM, 1991; HARLENA E HOLBROOK, 1986; RICHINS, 

MCKEAGE E NAJJAR, 1992). Outros pesquisadores investigaram a relação entre emoções 

no consumo e satisfação (MANO E OLIVER, 1993; WESTBROOK E OLIVER, 1991). O 

trabalho feito no campo da psicoterapia e comportamento interpessoal também lança luz sobre 

a interação entre a comunicação emocional e as relações (WATZLAWICK; BAVELAS; 

JACKSON, 1967; WATZLAWICK, BEAVIN, 1967).   

 



  

 

A teoria de relacionamentos interpessoais, no contexto do marketing, vem sendo estudada, 

desde o fim dos anos de 1960, à luz da Psicologia Social. Ela é fruto de outras teorias geradas 

a partir do campo de estudos da Teoria das Trocas. Pode-se citar, por exemplo, a Teoria da 

Equidade, desenvolvida por Adams (1965), associada ao modo como as pessoas se veem 

perante às outras, comparando competências, esforços, remuneração, experiência e resultados. 

Neste campo, ganham atenção os estudos sobre relacionamentos interpessoais, que tiveram 

como um de seus precursores o psicólogo Kurt Lewin. Segundo a Teoria de Campo de Lewin 

(1946), os padrões de comportamento decorrem das interações e influências do indivíduo com 

o meio em que vive. Para Holbrook (1993), o contexto sócio-cultural desempenha 

contribuição relevante na relação do consumidor com marcas. Ele é representado pela idade, 

ciclo de vida, redes familiares e sociais, gênero e cultura. Estes fatores podem influenciar na 

maneira como esse relacionamento é orientado. Por isso, ele sugere que algumas teorias 

apoiadas na psicologia social sejam utilizadas para ampliar a compreensão do relacionamento 

entre o consumidor e as marcas. Pode-se citar a Teoria do Apego, no que tange à relação de 

sentimentos e intimidade; e a Teoria da Interdependência (THIBAULT e KELLEY, 1959) 

como uma maneira de compreender as formas de dependência da marca criadas pelo 

consumidor em razão de seus hábitos e rotinas. 

 

Fournier (1998), no seu artigo sobre os consumidores e suas marcas, defende a 

interdependência como a teoria que se aplica no contexto do relacionamento dos 

consumidores com suas marcas, já que as marcas serviriam como parceiras em relações e 

como repositoras de significados, sendo empregadas na substanciação, criação e reprodução 

de conceitos pessoais. Na área de comportamento do consumidor, é incipiente o uso de 

pesquisas que se utilizam da teoria da interdependência como fator explicativo de relações 

entre consumidores e marcas. A teoria assume que os motivos do relacionamento entre 

parceiros podem confrontar-se ou convergirem, levando a resultados como agressão, 

altruísmo, competição, capitulação, cooperação, intransigências e outros (ICKES, 1997). 

Assim, a experiência em um relacionamento é inseparável do tecido que caracteriza o 

relacionamento interdependente (RUSBULT; ARRIAGA, 1997). Modelos conceituais e 

teorias de investigação sobre as relações interpessoais têm sido utilizados para explorar a 

manutenção das relações entre pessoa, marca e produto, como o Brand Relationship Quality 

(FOURNIER, 1998), que reflete a capacidade de a marca manter uma relação com o 

consumidor pelo compartilhamento de significados acerca da marca e da experiência. 

 

A marca passou a representar um estilo de vida e um conjunto de ideias e emoções; e o 

consumidor é movido por tais emoções. De acordo com Keller e Machado (2005), a utilização 

de certas marcas pode ser associada a certos tipos de pessoa, porque as marcas refletem 

diferentes valores ou ideias. Portanto, consumir tais produtos é um meio de o consumidor 

mostrar o que é ou gostaria de ser. Neste contexto, mostra-se interessante trabalhar com o 

conceito do self, para entender como se comporta este consumidor e o que ele pretende 

mostrar quando compra uma marca. Para Forney, Park e Brandon (2005), o ser humano, ao 

criar ou alterar os objetos que possui, os transforma em partes de si mesmo, atribuindo a sua 

identidade a partir de suas posses. Quanto maior a relevância do objeto ao eu-estendido, maior 

será a preocupação do indivíduo com o mesmo, refletido no zelo, na manutenção e em uma 

maior procura por produtos ou itens relacionados a ele. Fournier (1998) finaliza dizendo que 



  

 

estas teorias oferecem insights para se conhecer como a vitalidade da marca se desenvolve no 

relacionamento.  

 

METODOLOGIA 

Quanto aos meios, a pesquisa classifica-se como bibliográfica e documental. A pesquisa 

bibliográfica é definida, segundo Lakatos e Marconi (2011), como aquela que se realiza a 

partir de material disponível em estudos advindos de documentos impressos, como livros 

periódicos, artigos, entre outros. Nesse trabalho, foram apresentados, teoricamente, os 

conceitos de marca, branding, relacionamento entre pessoas e marcas e imagem de marca, a 

partir da leitura e consulta em livros, artigos, revistas e pesquisa on-line. Já a pesquisa 

documental, de acordo com Vergara (2013, p.43), define-se como “aquela realizada em 

documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza ou 

com pessoas”. Para esse estudo, foi realizada uma pesquisa on-line em portais jornalísticos e 

especializados em marketing, para inicialmente, coletar os dados das principais pesquisas 

realizadas sobre a percepção do consumidor acerca do posicionamento estratégico das marcas 

durante a pandemia, no ano de 2020. 

 

Na sequência, utilizando os dados das pesquisas mencionadas acima, procedeu-se uma 

Análise de Conteúdo, definida por Bardin (2011, p.15) como o “conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que faz uso de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens”. No trabalho, buscou-se analisar a comunicação feita por uma 

das marcas que mais se destacaram nas pesquisas citadas - Magazine Luiza – buscando 

pontuar as ações e estratégias voltadas ao consumidor nesse momento. A ideia foi apresentar 

e analisar os motivos que levaram a marca a ser lembrada pelos consumidores como engajada 

e preocupada com o consumidor. Foram mostrados os principais projetos e ações criados pela 

marca no período da pandemia do novo Coronavírus, visando a estreitar o relacionamento 

com o seu público consumidor. Quanto aos fins, segundo Vergara (2013) a pesquisa, de 

abordagem qualitativa, considera-se como sendo aplicada, por possuir finalidade prática.  

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS – PESQUISA DOCUMENTAL 

Neste momento de pandemia, as marcas que criaram esse relacionamento e entenderam as 

novas necessidades dos consumidores se destacaram. Pesquisas desenvolvidas em 2020 no 

período pandêmico apontaram as marcas que foram melhor observadas pelo consumidor e que 

criaram um contexto relevante. Um dos estudos foi desenvolvido pela Edelman, agência 

global de comunicação, a partir de entrevistas realizadas com doze mil pessoas em doze 

países, incluindo o Brasil. A ideia central do levantamento, concluído em 26 de março, era 

compreender o papel das marcas perante o consumidor durante a pandemia da Covid-19. O 

Relatório Especial do “Trust Barometer” mostrou que, para 62% dos entrevistados, as marcas 

têm desempenhado um papel importante no enfrentamento aos desafios de toda ordem que o 

momento impõe.  

 

O estudo também apontou, segundo mais da metade dos participantes, que as marcas têm 

encontrado soluções rápidas, específicas e positivas para as demandas do consumidor, se 

mostrando mais eficazes que o poder público. Noventa por cento das pessoas esperam que 

sejam implementadas parcerias entre os poderes público e privado, criando uma rede de 

segurança que minimize os impactos. Tais ações, também para 90% dos respondentes, passam 



  

 

pelo senso de comunidade, visando ao bem-estar e à segurança financeira dos funcionários e 

fornecedores, por exemplo, que, diante do contexto, se viram e veem ameaçados pelo 

desemprego, além da oferta de produtos abaixo do preço ou de forma gratuita a pessoas já 

afetadas, econômica ou sanitariamente, pela pandemia. 

 

Para a maior parte dos entrevistados, as marcas devem buscar informar e educar a população 

sobre como vencer a crise, se mostrando sérias e cientes quanto à questão sanitária atual, 

priorizando a empatia, no lugar do humor, da alegra ou da publicidade, com foco isolado na 

venda de produtos/serviços. Para 71%, a mínima percepção de que uma marca está buscando 

lucro sobre as pessoas significaria uma quebra da confiança sobre a marca. As pessoas 

desejam uma conexão emocional com as marcas na criação de um relacionamento duradouro. 

Para 65% dos respondentes, tal conduta tem relação direta com a intenção de compra ou 

recompra de um produto/serviço de uma determinada marca. E as pessoas querem proteção, 

cuidado e colaboração das marcas, na tentativa de reforçar esse vínculo (EDELMAN 

BRASIL, 2020). 

 

Outra pesquisa feita entre os dias 13 e 16 de março de 2020 pelo Instituto Kantar Ibope 

aponta resultados muito semelhantes à pesquisa da agência Edelman, mostrando que pelo 

menos um quarto dos respondentes espera que as marcas deem exemplo nesse período, se 

comunicando de forma sincera e prática. A segunda edição do Kantar Thermometer agregou 

dados de insights e painéis do instituto a quinhentas entrevistas realizadas on-line com 

brasileiros de várias regiões acima de 18 anos
i
, para pesquisar as mudanças de comportamento 

do consumidor desde o inicio da pandemia. O Target Group Index Flash Pandemic – índice 

específico para o momento atual - traz um panorama do momento que já dura quatro meses. A 

pesquisa faz-se relevante, uma vez que mostra que as pessoas parecem estar mais apegadas 

aos atuais hábitos low touch, assim como têm pretensão de mantê-los no momento pós-

pandemia. Ressalta-se, conforme estudo da University College of London (UCL), que são 

necessários cerca de 66 dias para que um hábito se torne rotina. O formato de publicidade, 

para 80% os participantes, deve ser informativo, focalizando as ações específicas desse 

momento que visam à melhoria do cenário de alguma forma, assegurando o bem-estar de seus 

colaboradores. 

 

A promoção das marcas com o objetivo final de venda também foi apontada como negativa 

por 80% dos entrevistados, para quem as marcas devem se apresentar de forma tranquila, sem 

apelar para o humor. Por fim, o levantamento aponta dicas para que as marcas promovam 

uma comunicação que gere percepções positivas: priorizar a empatia; atender às demandas do 

consumidor; ser assertivo e otimista no conteúdo enviado ao seu público; bem como oferecer 

facilidades no pagamento e na entrega de bens.  

 

Outros estudos também apontaram as marcas que têm se destacado e obtido percepção 

positiva por parte do consumidor, em relação a alguns dos pontos mencionados acima. Um 

desses estudos, considerado o maior levantamento de marcas já feito no Brasil, foi feito pela 

HSR Specialist Researchers, maior empresa independente de pesquisas de mercado no país. 

Foram realizadas, durante dois meses e meio, desde 24 de março de 2020, dezoito mil 

entrevistas com abordagem on-line, com pessoas das classes sociais A, B e C, em todas as 

regiões do país. Ao todo, houve dez medições semanais, a partir da metodologia que criou um 



  

 

indicador sobre o comportamento das marcas nesse período, segundo a percepção do 

consumidor (SCHNAIDER, 2020).  

 

A metodologia, de caráter quantitativo, abarcou atributos de imagem alinhados a três fatores: 

a relevância, baseada na lembrança espontânea da marca em ações voltadas à crise da Covid-

19, o potencial de comunicação da marca pelo número de seguidores nas redes sociais (power 

of voice) e a associação da marca a seis atributos essenciais para a construção de imagem de 

marca transformadora: ações de cunho social desenvolvidas pela marca; investimentos 

voltados à segurança do consumidor (principalmente ligados à compra on-line, mantendo o 

distanciamento físico); estratégias para oferecer soluções ao cliente nesse momento; a 

inovação durante episódios de crise; e a ética. Os cinco primeiros atributos estão ligados à 

crise pandêmica, enquanto a ética é considerada básica. A combinação dessas três dimensões 

passou por um cálculo, gerando uma pontuação que vai de zero a trezentos. Dez marcas foram 

mencionadas de forma consistente pelos respondentes no ranking das Marcas 

Transformadoras. O Magazine Luiza e a Netflix ficaram à frente, com mais de sessenta 

pontos distantes da marca Ifood. Em quarto lugar vem a Natura, seguida pela Ambev e 

Boticário. Fecharam as dez primeiras marcas a Nestlé, Lojas Americanas, Mercado Livre 

e Samsung. 

 

A consistência nas medições para a marca Magazine Luiza, que liderou o ranking, aponta para 

uma consolidação nas ações de branding, com destaque para uma comunicação direta com a 

sociedade, entre outros pontos que serão destacados a seguir. Quanto às menções às marcas 

Netflix e Ifood, vale lembrar que os serviços principais oferecidos por essas empresas – 

entretenimento indoor e delivery – ganharam relevância com a pandemia. A Netflix também 

foi uma marca muito lembrada pelos jovens, devido, principalmente, à sua comunicação 

personalizada e efetiva nas redes sociais, caracterizada pelo humor, transparência e ironia. 

Durante a quarentena, por exemplo, a marca fez a indicação de livros para a leitura do seu 

público. 

 

Outra pesquisa realizada durante a pandemia destacuo as marcas mais lembradas pelo 

consumidor brasileiro. O estudo, realizado pelo Instituto de Pesquisa & Data 

Analiytics Croma Insights, em parceria com a empresa de pesquisa on-line Toluna, mostrou 

resultados semelhantes. Foram feitas 9.080 entrevistas, entre os dias 19 de fevereiro e 29 de 

abril desse ano, com consumidores brasileiros, em nove momentos. Foi perguntado ao 

consumidor quais marcas ele considerava terem um posicionamento positivo durante a 

pandemia. A liderança ficou com o Banco Itaú, devido ao desempenho social e empreendedor, 

por meio da divulgação de alternativas para os pequenos e médios empresários. Isso denota o 

caráter social e de inovação da marca. Em segundo no ranking, ficou a Ambev, também 

escolhida devido às ações sociais proporcionadas para ajudar a população durante a pandemia, 

como a fabricação e a doação de álcool em gel para hospitais da rede pública de saúde. Em 

terceiro, novamente aparece o Magazine Luiza, por causa da doação de materiais respiratórios 

para hospitais, além de iniciativas que visaram ao estímulo de emprego para autônomos com a 

expansão dos revendedores. Completaram a lista dos dez primeiros o Santander, Natura, O 

Boticário, Bradesco, Nestlé, Americanas e Casas Bahia (PORTAL UOL, 2020). 

 



  

 

Mais um estudo feito durante a pandemia buscou investigar as mudanças de comportamento e 

consumo, assim como as marcas mais lembradas nesse período. O levantamento quantitativo 

on-line foi feito pela Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro (ESPM 

Rio), entre os dias 28 de abril e Primeiro de maio de 2020, com trezentos respondentes do Rio 

de Janeiro, São Paulo e Brasília. Sobre os hábitos de consumo nesse período atípico, os 

resultados mostram que o grau de consciência do consumidor se tornou maior durante a 

pandemia e que o público está mais racional, mudando suas percepções sobre as marcas, as 

pessoas e os sentimentos. Por fim, o estudo também apontou o Magazine Luiza como a 

empresa com a percepção mais positiva pelos consumidores durante a pandemia de Covid-19, 

seguida pela Ambev, Rede D’or, Itaú e Ifood. As ações do Magazine Luiza serão detalhadas 

na seção a seguir. (PORTAL TRENDINGS, 2020). 

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO - MAGAZINE LUIZA 

Uma das maiores redes varejistas do Brasil, com 35 mil colaboradores, 1113 lojas físicas em 

819 cidades de 21 estados, o Magazine Luiza nasceu no interior do estado de São Paulo, no 

município de Franca, nos anos de 1950. Desde então, em quase setenta anos, a empresa tem 

escalado. Em 2019, suas vendas totais superaram os R$ 27 bilhões e as ações da empresa 

valorizaram 22% em junho desse ano, em comparação ao início de 2020, mesmo em meio à 

pandemia, ultrapassando R$ 100 bilhões em valor de mercado
ii
. Também desde o último ano, a 

empresa se consolidou como um ecossistema digital inovador de varejo, que agrega milhares 

de outros negócios no ambiente e-commerce
iii

. Esse ciclo de desenvolvimento digital está 

calcado em cinco pilares: crescimento exponencial; logística de rapidez na entrega de 

produtos por meio da Malha Luiza, que conta com 2.500 caminhoneiros e outros parceiros; 

criação e oferta de bens ao consumidor, por meio do marketplace invertido (em dezembro de 

2019, reunia 15 mil sellers, indústrias e varejistas); e o programa “Magalu ao seu Serviço” 

(Magalu as a Service), que a transformou em uma fornecedora para outros players.   

Em seu planejamento estratégico, a empresa possui como Missão a Inclusão, fazendo com 

que o consumidor tenha acesso a todos os seus produtos, independentemente de onde vive, 

sob o argumento de que isso gera transformação em suas vidas. Por esse motivo, o foco em 

inovação por meio do digital está muito presente em suas estratégias, assim como a 

priorização ao cliente e a valorização ao seu colaborador. Tais características a colocam em 

posição privilegiada, como uma marca valiosa que tem posicionamento. Pesquisa realizada 

em 2019 pela WPP e a Kantar no ranking BrandZ Brasil mostra que a empresa teve um 

crescimento de 276% no valor de marca (brand value) de 2018 para 2019, subindo para o 

sétimo lugar na lista, com valor de US$ 2.287 bilhões
iv

. Mesmo diante do cenário incerto com 

a pandemia, a empresa já retomou, parcialmente, a abertura de suas lojas físicas e pretende 

manter investimentos no comércio eletrônico e no formato omnichannel (multicanal), com 

expectativa de aumento entre 5 e 10% nesse formato. Os números do mês de maio passado 

mostraram aumento do índice de vendas durante a pandemia de 46%, em comparação com o 

mesmo período de 2019. Também há a pretensão de abertura de 150 lojas ainda em 2020. A 

empresa tem se mostrado atenta à manutenção dos protocolos sanitários atuais, o que gera uma 

percepção positiva do consumidor, que espera praticidade durante o isolamento. Ela também 

espera que as suas lojas não sejam apenas pontos-de-venda, mas pontos de serviço, de retirada de 

produtos, de serviços pós-venda e, sobretudo, do engajamento de pessoas.  



  

 

No que se refere à preocupação social e ao senso de comunidade de marca, o consumidor, como 

visto na pesquisa documental, espera que a empresa se preocupe com seus colaboradores, além 

de pensar apenas em sua sustentabilidade financeira. Nesse sentido, o Magazine Luiza também 

se destacou em suas ações, sendo um dos idealizadores do movimento “Não Demita”, que busca 

a manutenção de empregos no período da pandemia, conscientizando os demais empresários. 

Além de fechar suas lojas, aconselhou que as pessoas ficassem em suas casas. Na busca do 

combate ao novo coronavírus, a empresa fez uma doação de R$10 milhões e dobrou os 

benefícios oferecidos às suas colaboradoras-mulheres que, até então, não integravam o sistema 

home office, para que pudessem cuidar de seus filhos em casa. No mês de maio desse ano, criou 

a plataforma digital de vendas “Parceiro Magalu”, que ajuda na manutenção dos negócios do 

profissional autônomo, micro e pequeno varejista, que foi mais afetado, economicamente, pela 

pandemia. A ideia é que, nessa plataforma, o empreendedor venda em seu e-commerce de forma 

gratuita, obtendo suporte sobre como vender no ambiente digital. A iniciativa já conta com a 

adesão de mais de trinta mil pessoas vendendo e ganhando comissão. A FIG. 1 apresenta 

detalhes do projeto Parceiro Magalu, com depoimentos de parceiros: 

Figura 1: Postagens do projeto Parceiro Magalu e parcerias da marca com a persona Lu 

 
Fonte: <https://www.instagram.com/magazineluiza/?hl=pt-br>. 

As postagens acima foram feitas no Instagram da empresa, que conta com 3 milhões e 

seiscentos mil seguidores. A marca também é ativa no Twitter (no endereço 

(@magazineluiza) com 788 mil seguidores. A comunicação feita pela marca por meio de suas 

redes sociais evidencia o foco da empresa em inclusão digital. Quem conversa com os 

seguidores nas redes é o avatar feminino “Lu”, criado em 2003, considerado a primeira 

influenciadora virtual do Brasil. Chamada como Tia Luiza até 2009, a criação da persona 

visou à humanização da experiência de compra no e-commerce da empresa, gerando maior 

confiança e relacionamento. O avatar se apresenta como influenciadora virtual 3D e 

especialista digital do Magalu, chegando a ser contratada por outras marcas para fazer 

propaganda. Hoje, como mostra a FIG. 2, ela divulga roupas de marcas parceiras deixando 

clara a sua influência e se aproximando do consumidor por meio de suas histórias, que 

reforçam o caráter de humanização. 

 

https://www.instagram.com/magazineluiza/?hl=pt-br


  

 

Figura 2: Persona Lu – Magazine Luiza 

 
Fonte: @magazineluiza (Twitter). 

 

Em 2008, postagens da persona começaram a receber comentários com caráter de assédio, 

levando a marca/personagem a se pronunciar. Por se posicionar perante a assuntos como esse 

e reforçando o foco no digital, em junho passado, a empresa lançou, nas redes sociais, uma 

campanha contra a violência doméstica, cujas denúncias subiram 14,1% por cento entre 

janeiro e abril de 2020, comparadas ao mesmo período do ano anterior. Em abril, o 

crescimento foi de quase 38%, segundo o governo federal
v
, devido ao período de quarentena. 

Para permitir que a denúncia seja feita em segredo, a empresa inseriu, no aplicativo Magalu, 

um botão: ao acessá-lo e seguir para a aba “Sua Conta”, basta clicar em “Denuncie Violência 

Contra Mulher”, que está conectado ao canal de denúncias 180, do governo federal. Ele traz o 

seguinte texto: "Finja que vai fazer compra no app Magalu. Lá tem um botão para denunciar a 

violência contra a mulher”. Iniciativas como essa mostram que a empresa está ciente da 

realidade atual e que usa sua estrutura para, de alguma forma, tentar facilitar a vida do seu 

consumidor. 

 

CONCLUSÃO / CONTRIBUIÇÃO 

O estudo foi desenvolvido com base na questão de que a marca é parceira do consumidor, em 

um relacionamento dialógico, interpessoal e não-metafórico (FOURNIER, 1998) e que, uma 

vez que esse relacionamento esteja calcado em ações que envolvam as demandas do 

consumidor, a percepção deste ente em relação à marca tende a ser cada vez mais positiva. A 

pesquisa incorporou estudos que apoiaram a pergunta norteadora e o referencial teórico, 

abordando o relacionamento do consumidor com as marcas e seus impactos no Brand Image. 

Acredita-se que os objetivos tenham sido atingidos, assim como foi respondida a pergunta 

norteadora, que buscou pesquisar como as marcas devem agir perante o consumidor em 

situações de crise, como a atual, visando a reforçar esse relacionamento e criar uma imagem 

positiva. Com a pesquisa documental e a Análise de Conteúdo, percebeu-se que as estratégias 

que valorizam o bem-estar social e a segurança financeira dos colaboradores e das pessoas em 

geral foram percebidas pelo consumidor de maneira positiva. Humanizar a comunicação, 

priorizando a informação de utilidade pública e o investimento em marketing social, por meio 



  

 

da doação de insumos para hospitais, por exemplo, reforça a preocupação da empresa com a 

atual situação e evidencia o senso de comunidade da marca. 

  

O Objetivo Geral, que buscou analisar a importância do atributo de Imagem da Marca no 

contexto do relacionamento marca-consumidor também foi atingido. A maneira como uma 

marca se gerencia e se apresenta para seus públicos define a forma como ela será percebida. E 

o atributo da imagem faz-se cada vez mais importante no contexto de criação de 

relacionamento. Isso fica evidente na pesquisa bibliográfica, que revisou os conceitos de 

marca, gestão de marca e o relacionamento interpessoal. Sobre as marcas que obtiveram 

percepções positivas durante a pandemia, percebeu-se que as marcas citadas têm reforçado o 

seu branding, construindo a sua identidade, buscando aproximar-se de seus públicos. Elas 

agem, deixam o consumidor tirar suas conclusões, interagem e apresentam conteúdo 

relevante, são engajadas, úteis e se mostram éticas.  

 

Quanto às limitações do estudo, o trabalho se propôs a fazer uma análise qualitativa sobre 

uma compilação de dados secundários obtidos em pesquisas recentes, focalizando o atributo 

da imagem de marca, sob o contexto do relacionamento entre marca e consumidor. Sugere-se, 

portanto, como estudos futuros, uma pesquisa quantitativa que aponte as subsequentes 

percepções do consumidor acerca de uma ou mais marcas. Com a descoberta da Covid-19, o 

mundo low-touch se tornou realidade, promovendo mudanças em vários setores e ajustes 

drásticos nos hábitos do consumidor, que se mostra mais consciente. Essas mudanças 

introduzem desafios e oportunidades de gestão para as marcas. O comportamento do 

consumidor se tornou híbrido, diminuindo a distância dos ambientes on-line e off-line. Tais 

mudanças na lógica de consumo, bem como novos modelos de negócios, produtos e serviços 

também podem ser estudados, para pesquisar o que deve perdurar no mundo pós-pandemia. 
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