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Resumo : O apego dos consumidores com uma determinada marca tem sido 
apontado como um tema importante para a competitividade de empresas e produtos, 
a compreensão desse fator pode ser de grande importância para a competitividade 
das marcas. A pesquisa teve como objetivo identificar a existência de indícios de 
amor à marca FSFA entre os estudantes da Instituição. A estratégia da pesquisa foi 
de levantamento quantitativa e, de caráter descritivo. Foram aplicados questionários 
fechados de forma estruturada em 104 alunos de diferentes cursos da FSFA. 
Utilizaram-se 13 indicadores que avaliam a relação do respondente com a marca 
estudada. Na avaliação de identificação de amor à marca FSFA, pode-se perceber 
que a maioria dos indicadores mostrou negatividade no que diz respeito ao apego 
dos alunos sobre a marca, como a importância da marca para os respondentes, a 
qualidade percebida pelos mesmos e outras variáveis apresentadas. No entanto, 
também houve discordâncias como na questão da disposição em pagar mais pelos 
serviços prestados e dependência pela marca. Concluindo-se assim, que há indícios 
de amor à marca entre os estudantes da instituição e a marca FSFA, porém com 
algumas limitações. 
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Abstract : The attachment of consumers to a particular brand has been pointed out 
as an important theme for the competitiveness of companies and products, 
understanding this factor can be of great importance for the competitiveness of 
brands. The research had as objective to identify the existence of signs of Love to 
the FSFA brand among the students of the Institution. The strategy of this research 
was quantitative and descriptive. A structured questionnaire was applied to 104 
students from different FSFA courses. We used 13 indicators that evaluate the 
relation of the respondent with the brand studied. In the evaluation of the FSFA 
brand's Love of Brand identification, it can be seen that most of the indicators 
showed negativity regarding the students' attachment to the brand, such as the 
importance of the brand to the respondents, the quality perceived by them and other 
variables presented. However, there were also disagreements as in the issue of 
willingness to pay more for services rendered and dependence on the brand. In 
conclusion, there are signs of brand Love among the institution's students and the 
FSFA brand, but with some limitations. 
 
Keywords : Consumers. Brand. Competitiveness. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A vinculação dos consumidores com uma marca tem sido apontada como um 

tema importante para a competitividade de empresas e produtos. Assim, o estudo do 

comportamento do consumidor é relevante para o entendimento desse envolvimento 

consumidor-marca. 

O envolvimento do consumidor com uma marca é determinado pelo grau de 

importância com que o consumidor percebe um objeto ou uma situação (VIEIRA, 

2011). Quando a marca é sentida como importante para o consumidor, o mesmo tem 

uma relação de interdependência com o produto/serviço. 

Há diversas razões que levam o cliente ao consumo e consequentemente 

apego pela marca ou produto. Uma das razões que é interessante ressaltar é a 

influencia da classe social, que, de acordo com Carreteiro (2004), são diferenciadas 

por um conjunto de valores tais como renda e educação, que influem na preferência 

por determinados produtos ou serviços. O autor cita também que o comportamento 

do consumo é influenciado pelos grupos de referencia, pela família e pelos papéis 

sociais. Tais grupos de referência para Kotler (2002) são aqueles que conduzem as 

pessoas a novos estilos de vida, influenciam atitudes e autoconceito e criam 

pressões para a conformidade que podem afetar as decisões sobre produtos e 

marcas. 
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Contudo, grande parte das vezes, os consumidores mesmo de uma classe 
social mais baixa, compram produtos de renome e alto padrão. Se os 
consumidores continuam a comprar a marca mesmo existindo concorrentes 
com características superiores, preço e conveniência, existe valor na própria 
marca. (AAKER, 1998 p. 40).  

 

O fator citado pelo autor refere-se à lealdade do cliente à marca, ou seja, sua 

ligação com a mesma. Assim, surge o sentimento mais forte, o Amor à marca. 

Quando existe Amor à Marca, o cliente se sente emocionalmente ligado à mesma, 

tornando improvável sua troca por concorrentes. 

De acordo com Carroll e Ahuvia (2006), a variável do Amor à Marca tem sido 

bastante debatida recentemente. A concepção do Amor à Marca poderá basear o 

grande sucesso de marcas. A compreensão desse fator pode ser de grande 

importância para a competitividade das marcas. É ressaltante o valor desse 

sentimento para as marcas, pois solidifica as mesmas no mercado e faz com que o 

relacionamento do consumidor e a marca amada seja duradouro. 

Cada vez mais o Amor à Marca tem se mostrado presente no dia a dia. 

Exemplo deste fato é o que diz uma matéria do site UOL “Donos de iPhone revelam 

"evangelização" e amor primeira vista com marca”1, que diz que os consumidores do 

aparelho realmente têm o apego e idolatram o smartphone. É comentado que os 

usuários do aparelho Iphone não somente são consumidores, mas também 

espalham o amor para usuários de outras marcas, “o smartphone provoca nas 

pessoas uma espécie de relação de fidelidade, uma espécie de caso de amor. 

Quem compra um, geralmente, acaba convencendo as pessoas próximas a comprar 

em um”. 

Aaker (1998) acrescenta que um consumidor com certo apego com uma 

determinada marca, tem o orgulho de ser usuário dessa marca, a mesma lhe é tão 

importante, que ele recomendará a marca para outras pessoas. O autor traz o 

exemplo do consumidor da Harley Davidson, cujo símbolo ele tem tatuado; o usuário 

do Macintosh, que divulga o prazer e a felicidade de utilizar a marca; ou o 

proprietário do Fusca dos anos 60 que espalhava a singularidade do carro. Quando 

uma marca tem um grupo de consumidores que são extremamente comprometidos e 

envolvidos a ela, ela pode gerar apego e fidelidade com os mesmos. 

Em um ambiente competitivo, onde os concorrentes parecem iguais, a marca 

pode fazer a diferença. Pinho (1996) explica essa ideia, citando que há casos em 

que, a respeito das características superiores de outro produto, de seu preço mais 
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vantajoso e de maior conveniência, o consumidor continua dando preferência a 

determinada marca, por apresentar valores substanciais que constroem a firme 

lealdade do usuário, de uma maneira que não seja possível passar a outra marca. 

Havendo essa relação de apego e preferência pelas marcas de consumo, 

pode estar ocorrendo o mesmo fenômeno quando o assunto é a escolha e 

permanência na faculdade. A Faculdade pode ser uma das oportunidades para 

entrada no mercado de trabalho, aonde o estudante busca uma área de atuação. E, 

na hora de eleger sua instituição de ensino, leva-se em consideração a qualidade do 

ensino, o reconhecimento do MEC (Ministério da Educação) e das empresas, o 

prestígio da Faculdade ao se comparar com as outras, e além de tudo a afeição do 

estudante pela instituição. Contudo, quando um aluno prefere e escolhe a Faculdade 

a qual irá estudar, ele pode levar em consideração a marca da mesma, por haver 

tantas marcas concorrentes de outras faculdades com características muito 

parecidas. 

Assim, a pesquisa irá apresentar essa relação de afeição entre os estudantes 

e a marca FSFA, afim de uma melhor compreensão do comportamento dos 

mesmos. Os estudos sobre a relação dos consumidores com as marcas se torna 

relevante para as organizações, por lhes oferecer o entendimento da importância 

referente à gestão da sua marca e quanto este aspecto deve ser desenvolvido. 

O presente trabalho divide-se em cinco partes, sendo a primeira a introdução 

do tema, uma breve descrição da pesquisa, apresentação do problema de pesquisa 

e justificativa do estudo. A segunda parte compreende o referencial teórico, 

abrangendo uma breve revisão da literatura sobre marca, relacionamento do 

consumidor perante a marca, as teorias do Amor à Marca em si e a relevância do 

tema segundo os teóricos. A terceira parte apresenta a metodologia utilizada na 

pesquisa, bem como a caracterização da amostra e os métodos adotados. Na quarta 

parte são abordados os resultados do estudo, com a apresentação da análise 

descritiva, comparação das respostas com a bibliografia e de acordo com o 

relacionamento dos respondentes perante a marca. Finalmente, na quinta parte é 

apresentada a conclusão da pesquisa, contendo as respostas para os objetivos 

levantados, com apoio acadêmico, limitações do estudo e sugestões para futuros 

estudos. 
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1.1 Situação problemática e pergunta de pesquisa 

 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013), o problema de pesquisa é 

qualquer questão que é objetivo de discussão, em qualquer campo do 

conhecimento. É então, um assunto que mostra uma situação que requer 

investigação, discussão, decisão ou solução. O autor ainda comenta que “o 

problema é a questão a que a pesquisa pretende responder, todo o processo de 

pesquisa se desenvolverá em torno de sua solução”. (PRODANOV; FREITAS, 2013, 

p. 84). 

Neste contexto, o debate do tema é de fundamental importância para que se 

tenha uma ajuda na definição de ações de fortalecimento da marca, por parte da 

gestão de marketing dos responsáveis pela marca e auxilio na compreensão do 

consumidor perante a marca. 

Portanto, com base nestas considerações, propõe-se a seguinte questão de 

pesquisa: 

Existem, entre os estudantes da instituição, indícios de amor à marca FSFA? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Identificar se existem, entre os estudantes da Faculdade, indícios de amor à 

marca FSFA. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 a) Identificar quais os benefícios que o aluno entende como associados à 

marca FSFA; 

 b) Identificar a flexibilidade em relação ao preço entre os clientes da marca 

FSFA; 

 c) Identificar a localidade onde moram; renda e idade dos alunos mais fiéis à 

marca. 
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1.3 Justificativa 

 

O estudo da presente pesquisa pode ajudar a definir ações de fortalecimento 

da marca, por parte da gestão de marketing dos responsáveis pela marca. Além de 

possibilitar e desenvolver uma linguagem e uma mensagem específica para os 

clientes fiéis, pois pode auxiliar em uma melhor compreensão do comportamento do 

consumidor em relação à marca amada. 

Para um melhor entendimento da importância da gestão de marca, Kotler e 

Pfoertsch (2006) citam que essa gestão cada vez mais tem saliência e significado. 

Os mesmos trazem que a marca pode representar uma das únicas vantagens 

competitivas de importância em diversas áreas, e que o futuro das marcas é o futuro 

dos negócios das empresas. Então, torna-se fundamental para os gestores das 

marcas analisarem regularmente a relevância da marca existente e adaptá-la 

constantemente às novas situações e tendências. 

A FSFA tem se mostrado sustentável no Rio Grande do Sul, sendo assim, é 

relevante entender se existe apego dos estudantes, pela marca FSFA, para 

possibilitar uma melhoria na gestão da marca por parte da mesma. Conforme 

opinião de Fontenelle (2002), ter uma marca forte no mercado é extremamente 

importante, pois, possibilita ao seu proprietário chegar antes da concorrência e 

conquistar seus clientes. 

Com os resultados da pesquisa, a FSFA poderá avaliar alguns pontos que os 

estudantes respondentes da pesquisa consideram como importantes e outros não 

importantes em relação à sua marca. 

Dentre os motivos da execução deste trabalho destaca-se a simpatia pelo 

tema, por estar relacionado diretamente ao interesse de estudos futuros da autora. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os tópicos relevantes para a 

compreensão e o estudo da relação do apego entre os estudantes da própria 

instituição e a marca FSFA. 

Primeiramente, será abordado o conceito do marketing dentro de um contexto 

geral, bem como a utilização deste para a estruturação de marca das empresas. 

Também serão abordadas as teorias de valor de marca e sua importância em 
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serviços. Serão relatados desde o relacionamento do consumidor com a marca até o 

comportamento do consumidor e a fidelidade perante a mesma. Após serão 

apresentados os principais preceitos de amo à marca, bem como o valor desse fator 

para o marketing, com a finalidade de estabelecer uma relação entre estes itens. 

 

2.1 Relacionamento do consumidor com a marca 

 

O estudo do relacionamento do cliente com a marca é de grande importância 

para o sucesso de grandes marcas. Aaker (2011) cita que a marca e a categoria ou 

subcategoria podem ser definidas em parte ou como um todo por aspectos do 

relacionamento cliente-marca que vão além da oferta entre si. Estes incluem 

interesses em comum, nenhum deles afeta a oferta, mas todos afetam o 

relacionamento entre o cliente e a marca e são muito mais difíceis de imitar do que 

os benefícios funcionais produzidos pela oferta. O autor ainda posiciona que se a 

marca puder demonstrar que também se interessa e se envolve com uma atividade 

ou meta dos clientes, então o interesse comum pode formar a base de um 

relacionamento e mudar o que as pessoas compram. Esse aspecto pode revelar que 

as marcas devem mostrar e compartilhar os interesses comuns com os clientes, 

para que os mesmos tenham mais confiança e identificação com a marca. 

As marcas podem ser parceiras de relacionamento, de acordo com as 

experiências vivenciadas. Elas servem como repositores de significados e são 

empregadas na substanciação, criação e reprodução de conceitos pessoais. Há 

evidências do papel ativo dos consumidores na construção a cultura atual através da 

relação com marcas. Os sujeitos dependem dos produtos para sua autodefinição e 

também solução de temas de vida e preocupações existenciais. Neste sentido, o 

relacionamento com marcas tem um papel fundamental na vida dos consumidores 

(FOURNIER, 1998). Com esse pensamento o autor demonstra que as interações 

com a marca são relevantes para o consumidor construir uma relação de 

interdependência com a mesma. 

 

2.2 Fidelização à marca 

 

O consumidor pode tomar sua decisão de compra por vários motivos, preço, 

características do produto, etc. Mas Pinho (1996) traz a ideia de que há casos em 
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que, a respeito das características superiores de outro produto, de seu preço mais 

vantajoso e de maior conveniência, o consumidor continua dando preferência a 

determinada marca, por apresentar valores substanciais que constroem a firme 

lealdade do usuário, de uma maneira que não seja possível passar a outra marca. 

A lealdade ou fidelidade com a marca, para Grewal e Levy (2012), ocorre 

quando um consumidor compra repetitivamente um produto ou serviço da mesma 

marca. Desta forma, os clientes fiéis à marca são uma fonte de valor importante para 

a empresa, pois são menos sensíveis ao preço. Além deste fator, os autores revelam 

outras vantagens para a empresa quando os clientes são fiéis: os custos de 

marketing para os clientes já leais são baixos, os consumidores leais não precisam 

ser persuadidos a comprar a marca da empresa e tendem a louvar as virtudes de 

seus produtos ou serviços favoritos para outras pessoas. 

Fazendo uma comparação, Aaker (1998) revela que ao medir a lealdade a 

uma marca, devem-se levar em consideração as medidas de comportamento do 

consumidor, a satisfação pela marca, o comprometimento, gosto e confiança pela 

mesma. Dentre essas, é relevante destacar o gosto e a confiança do consumidor 

com a marca. O conceito de confiabilidade pode, em alguns casos, representar um 

atributo específico, mas frequentemente é também altamente correlacionado com a 

afeição geral. 

Quando os clientes de uma determinada marca têm fidelidade à mesma, torna 

muito difícil a entrada de concorrentes no mercado. Para Jones e George (2011) as 

marcas recém-chegadas devem suportar imensos custos de publicidade para 

construir a consciência que o cliente tem dos bens e serviços que eles pretendem 

consumir. Serralvo (2009) acrescenta dizendo que a fidelidade da base dos 

consumidores reduz a vulnerabilidade da ação competitiva. Os concorrentes podem 

ver-se desencorajados a investir recursos para atrair consumidores satisfeitos. 

Com este entendimento, Baye (2008) diz que as empresas podem usar 

diversos métodos para induzir a fidelidade à marca. Ressalta que um dos mais 

comuns é praticar campanhas publicitárias que promovam o produto como o melhor 

do mercado. Se as propagandas fazem os consumidores acreditarem que outros 

produtos no mercado não são substitutos perfeitos, as empresas que praticam 

competição de preços podem obter lucros maiores. Ou seja, se o consumidor estiver 

induzido pela fidelidade à marca, permanecerão fiéis à mesma e a empresa obterá 

lucros positivos. 
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Muitas marcas têm diversos consumidores extremamente fiéis a elas, e ao 

mesmo tempo com concorrentes que oferecem produtos muito parecidos, que 

tentam atingir o mesmo desempenho (CLEMENTE, 2013). Aaker (2011) cita que, as 

pessoas tendem a ser fiéis a marcas autênticas. Ele ainda comenta que, uma marca 

que se afirma autêntica e pode representar os concorrentes como imitadores 

oportunistas, cria uma vantagem significativa. 

 

3 PESQUISA 

 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos 

utilizados na pesquisa, o delineamento de pesquisa, a definição dos modelos de 

pesquisa aplicados, bem como as técnicas de coleta e análises de dados. 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 

A presente pesquisa foi de abordagem quantitativa e de caráter descritivo. 

Conforme Malhotra (1996, p. 114): 

 

A pesquisa quantitativa procura quantificar os dados. Ela busca evidência 
conclusiva, que é baseada em amostras grandes e representativas e, de 
alguma forma, aplica análises estatísticas, enfatizando a utilização de dados 
padronizados que permitem ao pesquisador elaborar sumários, 
comparações e generalizações. 

 

Segundo Roesch (1999), este tipo de pesquisa tem por finalidade obter 

informações sobre determinada população de forma objetiva; desta forma, os 

resultados encontrados são observáveis e mensuráveis. Assim, garante a melhor 

avaliação e evita a distorção dos dados apurados. 

A estratégia utilizada na presente pesquisa foi a survey ou levantamento, 

caracterizada, segundo Gil (1999), pela coleta de informações de um grupo 

significativo de pessoas acerca do problema estudado. Os quais serão observados 

mediante análise quantitativa. Ela abrange coleta de dados descritivos, por meio do 

instrumento de questionário. 

A pesquisa com levantamento pode ser referida como um método de coleta 

de informações diretamente de pessoas a respeito de suas ideias, sentimentos, 

saúde, planos, crenças e de fundo social, educacional e financeiro (MELLO, 2012).  
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Fonseca (2002) completa dizendo que esse tipo de pesquisa é empregue em 

áreas como marketing, ciências sociais e políticas. Para Gil (2008), a pesquisa 

descritiva traz a ideia de que as pesquisas apresentam a descrição das 

características de uma população, fenômeno ou de uma experiência, visando 

informar o pesquisador sobre situações, fatos, opiniões ou comportamentos, 

buscando mapear a distribuição de um fenômeno na população estudada. 

Na pesquisa descritiva, o problema está claro contendo as informações 

necessárias, o modelo é estruturado e tem como principal foco a descrição de algo 

(MALHOTRA, 2006). Esse caráter descritivo de pesquisa foi escolhido por se buscar 

um perfil de inferência sobre a relação dos estudantes da Instituição com a marca 

FSFA, ressalvando o aspecto não probabilístico da amostra. 

 

3.2 Definição da população e amostra 

 

A população corresponde ao agregado de todos os elementos que 

compartilham um conjunto comum de características de interesse para o problema 

sob investigação (MALHOTRA, 1996). Assim, a população é um conjunto de 

elementos com características que serão o objeto do estudo. 

Geralmente, o pesquisador estuda um pequeno grupo de indivíduos retirados 

da população. Este grupo denomina-se amostra, segundo Levin (1987). Ainda 

segundo o autor, o pesquisador trabalha com tempo, energia e recursos econômicos 

limitados, portanto, são raras às vezes em que pode trabalhar com todos os 

elementos da população. 

Utilizou-se na presente pesquisa o tipo de amostragem por conveniência, ou 

seja, amostragem não probabilística. Nela, os elementos são incluídos na amostra 

sem probabilidades previamente especificadas ou conhecidas de eles serem 

selecionados (ANDERSON et al., 2007). Os autores ainda ressaltam que as 

amostras por conveniência permitem que a escolha de amostras e a coleta de dados 

sejam relativamente fáceis; entretanto, é impossível avaliar a excelência da amostra 

em termos de sua representatividade da população. 

A população alvo escolhida para o presente estudo foram os estudantes da 

FSFA. Mesmo sendo uma amostra não probabilística e não sendo estatística, e com 

a finalidade de determinar o tamanho da amostra, tendo como fonte Gil (1999), foi 
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utilizada uma forma de cálculo para população infinita ou estimada, apenas para 

uma aproximação do tamanho da amostra. 

Visto que a faculdade forneceu de forma oficial a quantidade de alunos em 

2018/2, constando que o número de estudantes da FSFA é de 1.270, chegou-se, 

então, a um tamanho mínimo de amostra de 104 alunos. 

 

3.3 Técnicas de coleta de dados 

 

A etapa de coleta de dados é a parte da pesquisa em que o pesquisador 

aplica todos os instrumentos elaborados e as medidas definidas com o objetivo de 

efetuar a coleta de dados prevista. (LAKATOS; MARCONI, 1991). 

Nesta pesquisa foi utilizado um questionário fechado de forma estruturada, 

sendo aplicados impressos e em um arquivo Word via internet. A parte dos que 

foram inquiridos diretamente, foram abordados pela pesquisadora, os quais 

preencheram o questionário de forma rápida e informal. 

Para Roesch (1999) a coleta de dados primários é caracterizada por 

entrevistas, questionários, observações ou testes, sendo importante citar as fontes 

dos dados, ou seja, a população e os documentos analisados. Gil (2008), completa 

citando que construir um questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos 

da pesquisa em questões específicas. As respostas irão proporcionar dados ao 

pesquisador para descrever as características da população pesquisada. 

Os dados da presente pesquisa foram obtidos por perguntas fechadas, onde 

os assuntos abrangentes são: preferência pela marca, flexibilidade em relação ao 

preço, identificação com a marca e outras variáveis relacionadas. 

O questionário utilizado nesta pesquisa foi adaptado de Prado et al. (2009), 

artigo validado na Enanpad (2009), onde o mesmo busca apresentar o 

desenvolvimento da escala de interdependência com marca, de acordo com a sua 

aplicação no contexto de marketing. Foi utilizado, além disso, a abordagem de 

Lindstrom (2005) referente à marca, onde são relacionados os sentidos de relação 

do consumidor com a marca: grande experiência, clareza e liderança. No Apêndice 

A está apresentado o questionário adaptado pela pesquisadora a partir das 

referências de Prado et al. (2009) e Lindstrom (2005). 

A escala utilizada foi uma escala Likert, que exige que os entrevistados 

indiquem um grau de afirmações sobre objetivos de estimulo. Cada item da escala 
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tem cinco categorias de resposta que vão de “discordo totalmente” a “concordo 

totalmente” (VIEIRA, 2011). As respostas variam de ‘Discordo totalmente’ até 

‘Concordo totalmente’ em 5 pontos de variação. Sendo que 1 constitui o ‘discordo 

totalmente’, 2 ‘discordo’, 3 ‘neutralidade’, 4 ‘concordo’ e 5 ‘concordo totalmente’. 

 

3.4 Técnica de análise de dados 

 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), a análise e coleta dos dados consistem 

na interpretação e análise dos dados tabulados, a qual deve ser feita a fim de 

atender aos objetivos da pesquisa. A análise, ainda segundo os autores, deve 

comparar e confrontar os dados com o objetivo de confirmar ou reprovar as 

hipóteses da pesquisa. A análise, além disso, desenvolve-se a partir das evidências 

observadas, de acordo com a metodologia, com relações feitas através do 

referencial teórico e complementadas com o posicionamento do pesquisador. 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Esta análise foi feita a partir dos dados coletados, obtendo valores descritivos 

como técnica de análise. Os dados coletados foram agrupados e interpretados de 

acordo com os objetivos por gráficos, através de cálculos de medidas: moda e 

frequência. 

A moda segundo Stevenson (1981), funciona como medida descritiva quando 

se trata de contar dados. No caso de uma distribuição de frequência a classe modal 

será a que apresenta maior frequência. A vantagem da moda é que é uma medida 

fácil de calcular e não é comprometida por valores extremos. 

Para a análise não probabilística, é necessário que ao tempo em que os 

questionários forem sendo aplicados, o pesquisador responsável pela entrevista 

deverá transcrever e analisar os dados gerados. Para cada pergunta analisada, foi 

feito um gráfico, para uma melhor analise, utilizando como apoio o programa 

Microsoft Excel e afins. 

 

4 REGISTRO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa de campo 

realizada com uma amostra de 104 alunos de diversos cursos da FSFA e as 

análises dos dados obtidos com este estudo. Cada pergunta será representada por 

um gráfico, variando de tipo para melhor ilustrar a pergunta em análise, cada um 

será comentado, analisado e o resultado comparado com a bibliografia. 
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Visando retomar a avaliação da escala, as respostas variam de ‘Discordo 

totalmente’ até ‘Concordo totalmente’ em 5 pontos de variação. Sendo que 1 

constitui o ‘discordo totalmente’, 2 ‘discordo’, 3 ‘neutralidade’, 4 ‘concordo’ e 5 

‘concordo totalmente’. 

Os gráficos de 1 a 4 serão o perfil da amostra. 

O gráfico 1 - Distribuição por idade, mostra a faixa etária dos entrevistados, 

onde 36,9% tem de 16 a 26 anos, 41,7% tem de 27 a 37 anos e 14,6% tem de 38 a 

48 anos. Assim pode ser observado que a maior parte da amostra é de pessoas 

entre 27 a 37 anos. 

 

Gráfico 1: Distribuição por idade 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O gráfico 2 mostra a distribuição de frequências da renda média dos 

entrevistados. A amostra apresenta que, 64,1% dos respondentes tem renda de 0 a 

3 salários mínimos, 24,3% recebem de 4 a 6 salários mínimos, 3,9% tem renda de 7 

a 9 salários mínimos e 7,8% acima de 10 salários mínimos. Analisa-se então, que a 

maior parte da amostra tem salário de 0 a 3 salários mínimos. 

 

Gráfico 2: Distribuição da renda mensal 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 
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No gráfico 3 estão identificadas as cidades onde moram os entrevistados. 

Visto que a maioria dos respondentes residem nas proximidades da FSFA Porto 

Alegre/RS. Seguidos por Eldorado do Sul e Canoas. Logo após, Alvorada, Guaíba, 

Gravataí, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Viamão, Esteio, Nova Santa Rita, São 

Leopoldo, Teutonia e Estância Velha. 

 

Gráfico 3: Distribuição da cidade onde reside 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O gráfico 4 apresenta a distribuição das cidades onde os entrevistados 

trabalham. Onde lê-se que a maior parte da amostra trabalha nas cidades de Porto 

Alegre. Seguem as cidades de Eldorado do Sul, Alvorada, Guaíba, Esteio, Canoas, 

Viamão, Nova Santa Rita, Triunfo, São Leopoldo, Lajeado, Estância Velha, e 

somente 1 da amostra não trabalha. 

Fazendo um comparativo do gráfico 3 e do gráfico 4, é possível verificar que a 

maior parte dos entrevistados moram nas proximidades da FSFA, Porto Alegre e nas 

cidades de Guaíba e Eldorado do Sul, porém a maior parte da amostra que não 

reside em Porto Alegre de qualquer forma se locomovem até a cidade, pois 

trabalham em Porto Alegre. 

Analisa-se assim, que o perfil da amostra com mais frequência, são pessoas 

com idade de 27 a 37 anos, que recebem uma renda salarial teoricamente baixa, de 

0 a 3 salários mínimos. Onde a maior parte dos respondentes mora nas 

proximidades da Faculdade FSFA. E ainda pode ser observado que a maior parte da 

amostra trabalha nas cidades de Porto Alegre. 
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Gráfico 4: Distribuição da cidade onde trabalha 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Os gráficos de 5 a 17 serão referentes à avaliação de Amor à Marca junto à 

amostra. 

O gráfico 5, Importância da marca, apresenta o quanto os entrevistados 

consideram importante a marca FSFA, levando em consideração as vantagens que 

a mesma os proporciona. Na questão da importância, a maioria das pessoas 

considera que a marca é importante, pois na escala responderam que concordam 

que a marca seja importante para eles, com 44,7% de representatividade e 21,4% 

dos respondentes concordam totalmente com a questão. Estes são seguidos por 

19,4% de neutralidade (nem concordam, nem discordam), 4% discordam totalmente 

em considerar a marca importante para eles e 9,7% apenas discordam com a 

afirmação. 

Cabe o destaque para o grau de concordância que foi bastante alto em 

relação à questão, pois 66,1% concordam e concordam totalmente em considerar a 

marca FSFA importante em relação às vantagens proporcionadas, o que é um 

número bastante significante para a pesquisa. 

Considerando a opinião de Vieira (2011), “a importância com que o 

consumidor percebe um objeto ou uma situação é determinada pelo grau de 

envolvimento do consumidor com uma marca” (VIEIRA, 2011). Quando a marca é 

sentida como importante para o consumidor, o mesmo tem uma relação de 

interdependência com o produto/serviço. 

No caso do resultado da presente questão, ficou claro que a maioria dos 

respondentes tem como importante a marca FSFA, podendo ter uma relação de 

interdependência com a mesma. 
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Gráfico 5: Importância da marca 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O gráfico 6 mostra as frequências para a avaliação do grau de dependência 

dos entrevistados pela marca FSFA, levando em consideração as vantagens que a 

mesma proporciona. A maior parte da amostra foi neutra, respondendo grau 4 de 

dependência. 7% das pessoas concordam com a afirmativa. Já 18,3% dos 

respondentes discordam totalmente e 29,8% discordam, não se sentindo 

dependentes pela marca. Por último, apenas 7% dos entrevistados concordam 

totalmente com a questão. 

Diferente do gráfico 5, que tem um grau de concordância de 66,1%, o grau 

de discordância em relação ao gráfico 6 é alto, pois 48,1% dos respondentes 

consideram que não são dependentes da marca FSFA. 

Se tratando da relação de dependência do consumidor com a marca, Vieira 

(2011) comenta que o consumidor que é dependente de uma marca ou produto 

compra com as emoções, e não com a razão. O mesmo nomeia essa relação, de 

interdependência do consumidor com a marca. Essa relação de interdependência 

gera interações com a marca, e assim provoca a lealdade do cliente com a mesma. 

De acordo com Prado et al. (2009), a teoria da interdependência pode auxiliar na 

compreensão da relação consumidor-marca, que desenvolvida dentro da 

perspectiva da psicologia social pode ser inserida também dentro do contexto do 

marketing. Essa relação fornece o entendimento das interações, onde possibilita o 

melhor relacionamento entre cliente e marca. 

Como a maioria dos respondentes responderam que não se sentem 

dependentes da marca FSFA, há uma certa dúvida de que os mesmos tenham uma 

relação de interdependência com a marca. Conforme o gráfico 5, os inquiridos 

consideram a marca importante para eles, mas na presente questão discordam em 

ter dependência pela mesma. 



ROCHA, M. S. Reconhecimento do amor à marca FSFA entre os estudantes da Instituição. RGSN - 
Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios , Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 161-192, out. 2018. 

177 

Gráfico 6: Dependência pela marca 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O gráfico 7 apresenta a distribuição das frequências de acordo com a 

afirmação “Pelas vantagens que a Marca FSFA me proporciona sinto-me 

dependente dela”. Percebe-se que a maior frequência, com 29,4%, é neutra em 

relação à questão: nem concordam, nem discordam que teriam disposição em pagar 

mais pelos serviços da marca. Já 12,7% concordam e 15,7% dos respondentes 

discordam totalmente desta afirmação. O gráfico 7 também mostra que 2,9% dos 

respondentes concordam totalmente com a afirmativa e 39,2% discordam em 

relação a pagar mais pelos serviços da FSFA, considerando a marca como 

referência. 

Ainda com índice bastante alto de neutralidade, o grau de discordância 

dominou a questão, totalizando 54,9%, ou seja, a maioria dos respondentes não tem 

disposição em pagar mais pelos serviços da marca. Mas é importante destacar que 

o grau de concordância foi de 15,6%, uma diferença de 39,3% dos que discordam 

em ter disposição em pagar mais pelos serviços da marca. 

Realizando uma comparação dos resultados entre o gráfico 5 e o gráfico 7, 

pode ser verificado que a maior parte dos respondentes sentem que a marca FSFA 

é importante para eles, porém não tem disposição de pagar mais pelos serviços da 

mesma. Não sendo coerente com a opinião de Richers (1992), que diz que quando o 

consumidor considera a marca importante, o mesmo tende a pagar qualquer valor 

pela mesma. 

Quando o consumidor percebe valor no produto ou marca, na maioria das 

vezes ele tende a pagar qualquer preço pelo mesmo. De acordo com Richers (1992), 

o valor que um consumidor atribui a um produto é muito mais uma função da sua 

imagem de marca e dos benefícios que derivam do consumo, do que do preço do 



ROCHA, M. S. Reconhecimento do amor à marca FSFA entre os estudantes da Instituição. RGSN - 
Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios , Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 161-192, out. 2018. 

178 

produto em si. O autor ainda complementa dizendo que, o aspecto intuitivo, ou 

aquilo que o consumidor “acha” do produto ou marca, é o mais importante, pois a 

disposição de pagar mais ou menos depende dessa atitude. Esse aspecto é muitas 

vezes chamado de valor percebido pelo consumidor. 

Com o resultado da presente questão, pode-se perceber que talvez não há 

valor percebido pelos respondentes na marca FSFA. Esse valor de marca pode estar 

estimado pela percepção dos alunos pela marca, podendo não considerar a imagem 

da marca como benéfica. Porém é interessante o destaque de que, a quantidade de 

pessoas que não pagariam a mais pela marca é alta, com uma diferença de 39,2%, 

a das que tem disposição em pagar mais pelos serviços da marca. Há, portanto, um 

limite de valorização da marca na questão. 

 

Gráfico 7: Disposição em pagar mais pelos serviços 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O gráfico 8 apresenta a distribuição das frequências de acordo com a 

afirmação “ao compará-la com as demais marcas, ainda tenho preferência pela 

Marca FSFA”. Assim, ficou evidenciada a concordância dos entrevistados pela 

marca, pois 10,7% dos respondentes concordam totalmente e 31,1% concordam que 

tem preferência pela marca, se comparada com as demais marcas. Já 27,2% dos 

respondentes nem concordam e nem discordam, sendo neutros com a afirmativa. Há 

uma discordância de 26,2% e 4,9% discordaram totalmente da afirmativa, 

considerando que não têm preferência pela marca FSFA. 

Nesta questão, a concordância predomina na afirmação, com 41% de 

representatividade. Assim, as pessoas ainda têm preferência pela marca FSFA, 

quando comparada com as demais marcas. 
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Interessante destacar a opinião de Pinho (1996), sobre a preferência das 

pessoas em relação à marca. O mesmo traz a ideia de que há casos em que, a 

respeito das características superiores de outro produto, de seu preço mais 

vantajoso e de maior conveniência, o consumidor continua dando preferência à 

determinada marca, por apresentar valores substanciais que constroem a firme 

lealdade do usuário, de uma maneira que não seja possível passar a outra marca. 

Se a maioria dos respondentes tem preferência pela marca FSFA, se 

comparada com as demais marcas, os mesmos podem estar mostrando lealdade à 

marca. Assim, as pessoas que concordaram com essa questão podem estar 

enxergando um valor substancial na marca, que não veem em outras marcas. 

 

Gráfico 8: Preferência pela marca 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O gráfico 9 apresenta a intenção de trocar a marca FSFA. O gráfico 9 mostra 

que a maioria dos inquiridos não tem a intenção de trocar a marca FSFA por outra 

concorrente, pois 21,6% concordam totalmente e 42,2% concordam que não tem a 

intenção de trocar a marca. Já 24,5% dos respondentes são neutros em relação à 

afirmativa, ou seja, nem concordam, nem discordam. O gráfico 9 também mostra 

que 2,9% discordam totalmente e 8,8% das pessoas afirmam que discordam em 

relação a não ter a intenção de trocar a marca FSFA. É marcante que, o grau de 

concordância predomina na questão, com 63,8%, para estes entrevistados não é 

levado em consideração trocar a marca FSFA. 

É possível fazer uma comparação do resultado da questão com a opinião de 

Aaker (1998) que diz que, se os consumidores continuam a comprar a marca 

mesmo existindo concorrentes com características superiores, preço e 

conveniência, existe valor na própria marca. O fator citado pelo autor refere-se à 

lealdade do cliente à marca, ou seja, sua ligação com a mesma. Quando existe 
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esse tipo de sentimento, o cliente se sente ligado à marca, tornando improvável 

sua troca por concorrentes. 

Há uma valorização da marca na presente questão, pois havendo 

concorrentes, os respondentes ainda não têm a intenção de trocar a mesma. 

Percebe-se novamente que, há uma probabilidade de haver lealdade ou apego à 

marca entre os alunos que responderam o questionário. 

 

Gráfico 9: Intenção de trocar a marca 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O gráfico 10 mostra o quanto os entrevistados consideram que a marca 

FSFA possui características únicas. A maior frequência desta análise é de 

concordância (concorda) com 44,2%, em sentir que a marca FSFA tem 

características únicas. Já 15,4% dos respondentes concordam totalmente com a 

afirmativa. O gráfico 10 também mostra que 19,2% das pessoas demonstram 

neutralidade com a questão, ou seja, nem concordam, nem discordam e 15,4% 

discordam em dizer que a marca FSFA possui características únicas. Dos 

respondentes discorda totalmente somente 5,8%. A concordância dominou nesta 

questão. Com 59,6%, composto pelos 15,4% que concordam totalmente mais os 

44,2% dos que concordam, ou seja, a maioria das pessoas concorda que a marca 

FSFA possui características únicas. 

Para explicar essa questão, Aaker (2007) diz que é difícil desenvolver muita 

simpatia por uma marca cujas características são iguais às de várias outras. Para o 

mesmo autor, a lealdade da marca precisa se basear em características únicas. As 

marcas realmente fortes já estão um passo à frente no alcance da visibilidade e 

diferenciação para desenvolver relações profundas com um grupo de clientes. Ou 

seja, para a marca se destacar entre as outras ela tem que ter a diferenciação e 

características únicas. 
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Fazendo uma ligação com a opinião do autor, como a maioria dos 

respondentes da questão concorda que a marca FSFA possui características 

únicas, pode-se afirmar que a marca pode estar um passo à frente das marcas 

concorrentes. É possível dizer, então, que a marca FSFA possui uma diferenciação 

para desenvolver certas relações mais intensas com o grupo de alunos que 

concordaram com a questão. 

 

Gráfico 10: A marca possui características únicas 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O gráfico 11 apresenta a distribuição de frequências sobre a afirmação “eu 

realmente gosto de utilizar os serviços da FSFA mais do que de outras Instituições 

de Ensino”. Novamente percebe-se que maior parte da amostra concorda com a 

afirmação, sendo que 10,7% concordam totalmente e 37,9% concordam que 

realmente gostam de utilizar os serviços da FSFA mais do que de outras 

Instituições de Ensino. O gráfico 11 também mostra que 13,6% discordam da 

afirmativa e 6,8% discordam totalmente, ou seja, não gostam realmente de utilizar 

os serviços da FSFA, quando comparado aos demais. Há também aqueles que se 

colocam de maneira indiferente à questão, nem concordando, nem discordando. 

Esses que se encontram neutros, equivalem a 31,1% dos resultados da pesquisa. 

Analisando o gráfico, nota-se que o grau de concordância desta questão é 

bastante alto, totalizando 48,6% das pessoas que concordam que realmente 

gostam de utilizar os serviços da FSFA mais do que de outras Instituições de 

ensino. Este resultado já era esperado, visto que as análises do gráfico 8, que 

tratou da preferência pela marca, tiveram bastante representatividade, pois 41% 

das pessoas ainda tem preferência pela marca ao compará-la com as demais 

marcas. 
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Gráfico 11: Gostar de utilizar dos serviços da marca 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O gráfico 12 apresenta a distribuição das frequências a partir da afirmação 

“para mim, o preço das cadeiras é mais atraente do que os benefícios oferecidos.”. 

Através do gráfico 12, é possível observar que 35,9% dos entrevistados 

concordam e 17,5% concordam totalmente que o preço das cadeiras é mais atraente 

do que os benéficos oferecidos. Segundo a pesquisa,18,4% das pessoas se 

mostram neutras com a questão, alegando indiferença em relação ao preço das 

cadeiras ser mais atraente do que benéficos oferecidos. Também se tem uma 

quantidade significativa de pessoas que discordam de 25,2%, e somente 2,9% dos 

respondentes afirmam que discordam totalmente da questão. 

O grau de concordância é bastante alto, totalizando 53,4% dos resultados 

sendo que 17,5% dos entrevistados concordam totalmente e 35,9% concordam que 

o preço é mais atraente.  

Muitas marcas têm diversos consumidores extremamente fiéis a elas, e ao 

mesmo tempo com concorrentes que oferecem produtos muito parecidos, que 

tentam atingir o mesmo desempenho (CLEMENTE, 2013). Fazendo uma ligação da 

opinião da autora com a afirmação desta questão, pode-se afirmar que a maioria dos 

respondentes sente que o valor das cadeiras é um fator bem atraente na marca 

FSFA, mesmo havendo outros concorrentes. 

 

Gráfico 12: O preço das cadeiras é mais atraente que os benefícios 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 
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O gráfico 13 apresenta a distribuição das frequências de acordo com a 

afirmação “eu acredito que a qualidade dos serviços da instituição seja maior que 

as demais”.  28,2% concorda com a afirmativa e 6,8% dos respondentes 

concordam totalmente que a qualidade dos serviços da marca da instituição seja 

maior que as demais. Já 34% dos respondentes afirmam que são neutros em 

relação à afirmativa, 17,5% discordam e 13,6% discordam totalmente de que a 

qualidade dos serviços da instituição seja maior que as demais. 

Pode ser constatado que o grau de neutralidade desta afirmação é bastante 

alto, pois 34% dos respondentes foram neutros, ficando próximo dos que afirmam 

que a qualidade dos serviços da instituição é maior que as demais, de 35%. 

Em relação à percepção de qualidade da marca, é possível dizer que uma 

marca poderosa deve ter qualidade percebida em seus produtos ou serviços. 

Segundo Aaker (1995), a qualidade percebida é uma variável estratégica 

fundamental para muitas empresas. Muitas empresas consideram a qualidade 

como um de seus principais valores, algumas marcas são para o mercado de 

massa, outras têm preços mais altos, para um publico mais sofisticado. Dentro 

dessas categorias, a posição da qualidade percebida é frequentemente o ponto que 

define a diferenciação. 

Sendo assim, percebemos que uma parte dos respondentes preferem ficar 

neutros do que opinar sobre essa situação. 

 

Gráfico 13: A qualidade dos serviços da instituição é maior que as demais 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O gráfico 14 exibe a afirmação que leva em consideração a “levo em 

consideração a Marca FSFA por que está associada a uma boa nota avaliada pelo 

MEC”. De acordo com a análise, a maior parte da frequência dos resultados, com 
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20,6%, concorda totalmente com a afirmativa e 36,3% concordam que levam em 

consideração a marca FSFA por que a mesma está associada a uma boa nota 

avaliada pelo MEC. Outra parte dos pesquisados significativa, 30,4% dos 

respondentes, demonstram neutralidade. Somente 3,9% dos respondentes 

discorda totalmente que leva em consideração a marca FSFA por que a mesma 

está associada a uma boa nota avaliadas pelo MEC. 

Percebe-se que o grau de concordância desta afirmação é bastante alto e é 

maior que os resultados do gráfico 13, pois 56,9%, formado pelos 20,6%, 

concordam totalmente com a afirmativa e 36,3% concordam, dos respondentes 

afirmam que levam em consideração a marca FSFA por ela estar associada a uma 

boa nota no MEC. Comparando os resultados do gráfico 13 e do gráfico 14, nota-se 

que a maior parte dos respondentes leva em consideração a qualidade e avaliação 

do MEC quando avaliam a marca da faculdade. 

 

Gráfico 14: Levo em consideração a Marca FSFA por que está associada a 
uma boa nota avaliada pelo MEC 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O gráfico 15 expõe a opinião dos entrevistados com relação à FSFA possuir 

uma identidade bem distinta das outras marcas. Podemos verificar que há um 

empate no gráfico, com 34,3% das pessoas, mostra que elas concordam com a 

afirmativa e 34,3% são neutras nem concordando, nem discordando que a marca 

FSFA possui uma identidade bem distinta das outras marcas. Apenas 17,6%, 

discorda com a afirmativa e 4,9% dos respondentes discorda totalmente de que a 

FSFA possui uma identidade bem distinta das outras marcas. A concordância 

predomina na questão, com um total de 43,1% dos pesquisados. Sendo assim, a 

maioria das pessoas acredita que a FSFA possui uma identidade bem distinta das 

outras marcas. 
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Fazendo uma analise paralela do gráfico 10 e o gráfico 15, é possível notar 

que os respondentes que consideram a marca FSFA com características únicas, 

com 58,6%, novamente concordam que a mesma tem uma identidade bem distinta 

das demais marcas de instituições de ensino. 

Quando uma marca possui uma identidade distinta das outras marcas, o 

relacionamento com o consumidor se torna muitas vezes duradouro e leal. Para 

explicar essa questão, Aaker (1996) comenta que as marcas fortes em geral 

ultrapassam as características do produto, buscando uma identidade de marca 

baseada em sua personalidade e no relacionamento com os clientes. 

Implementados de forma adequada, esse relacionamento e a identidade da marca 

têm o potencial para criar uma lealdade intensa e duradoura à marca. 

Pinho (1996) acrescenta dizendo que uma marca deve ter identidade para se 

destacar das demais. A identidade é o conjunto dos ingredientes da corporação e 

possibilita sua comunicação para os mercados e público-alvo. Como uma marca, a 

identidade corporativa diferencia a empresa de modo positivo e inesquecível, 

projetando assim uma personalidade única e posicionando adequadamente a 

marca no mercado (PINHO, 1996). 

Neste entendimento, é percebido que a maioria dos respondentes, conforme 

Aaker (1996), pode estar intensamente ligada e leal a marca FSFA. 

 

Gráfico 15: A marca possui uma identidade bem distinta das outras marcas 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

No gráfico 16 está apresentado o quanto os entrevistados consideram que a 

marca FSFA é a mais autêntica entre as faculdades. O resultado obtido foi bastante 

negativo. A maior frequência dos resultados, com 38,5% neutros, 26% dos 

respondentes discordam, e 13,5% discordam totalmente que a marca FSFA seja a 

mais autêntica entre as faculdades. 
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Percebe-se que o grau de discordância da afirmativa é de 40% dos 

resultados. A metade das pessoas afirma que para elas, a marca FSFA não é a 

mais autêntica entre as faculdades. 

Ao mesmo tempo, é interessante ressaltar o grau de neutralidade da 

questão que é bastante alto, 38,5%, parecido com o gráfico 15 e mais alto que o 

10, onde a maioria da amostra respondeu que concorda que marca FSFA possui 

característica únicas e uma identidade bem distintas das outras marcas. 

Quando a marca é percebida como autêntica pelo consumidor, ela se torna 

mais valiosa e atraente entre as demais marcas. Aaker (2011) comenta que as 

pessoas tendem a ser fiéis a marcas autênticas. Ele ainda complementa que, uma 

marca que se afirma autêntica e pode representar os concorrentes como imitadores 

oportunistas, cria uma vantagem significativa. 

 

Gráfico 16: A marca é a marca mais autêntica entre as faculdades 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Por último, o gráfico 17 mostra a distribuição das frequências para a questão 

“levo em consideração a escolha da FSFA pela localidade.”. Para 16,3% dos 

respondentes da amostra, essa informação é neutra, são, portanto, indiferentes e 

29,8% concordam com a questão. A outra parte dos respondentes se divide em três, 

onde, 13,5% concordam totalmente, 19,2% discordam e 21,2% discordam 

totalmente que levam em consideração a escolha instituição pela localidade. 

Através da análise, observa-se que o grau de concordância é de 43,3% 

(composição) e 40% das pessoas não acreditam que a localidade seja importante, 

vemos que os resultados ficaram bem distribuídos, com poucas diferenças.  
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Gráfico 17: Levo em consideração a escolha da FSFA pela localidade 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Contudo, é possível apontar a identificação dos alunos respondentes da 

pesquisa em relação à marca FSFA. Destacando a importância e a preferência que 

os respondentes dão à marca. Porém há algumas contradições negativas em 

respostas em relação à dependência da marca e a disponibilidade em pagar mais 

pela mesma. Com isso, há certa dúvida em existir Amor à Marca entre os 

estudantes da instituição e a Marca FSFA. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo identificar a existência de indícios 

de Amor à Marca FSFA entre os estudantes da instituição. 

Considerando que o questionário utilizado foi adaptado de Prado et al. 

(2009) onde foi publicado na Enanpad (2009), e Lindstrom (2005), e que foram 

utilizados 13 indicadores que avaliam a relação do respondente com a marca 

estudada, o mesmo pode dar consistência no resultado da pesquisa. Indicadores 

estes que abrangem: preferência pela marca, flexibilidade em relação ao preço, 

identificação com a marca, dependência, associação de benefícios. Foram 

questionados 104 alunos de diversos cursos da FSFA, amostra estimada com a 

fórmula utilizada por Gil (1999). 

Na análise, se tratando da importância e preferência pela marca ao 

compará-la com as demais, constatou-se um forte grau de concordância dos 

respondentes, bem como considerar a qualidade da marca como diferencial, pois 

66,1% dos pesquisados concordou com a afirmativa. No entanto, quando a questão 

foi a disposição dos estudantes em pagar mais pelos serviços, o grau de 

discordância se destacou. Do mesmo modo, a dependência dos mesmos pela 

marca se mostrou negativa na pesquisa, com 54,9% de discordância. 
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É possível concluir que, os indícios de amor à marca apurados entre os 

estudantes e marca FSFA indicam que há indícios positivos, mas podemos obter 

limitações. Dos 13 indicadores utilizados para avaliar o amor à marca, 10 foram de 

respostas positivas na relação de concordância da ordem de 30% a 65%. Como 

por exemplo, a questão de considerar a qualidade da marca FSFA, por estar 

associada a uma boa nota avaliada pelo MEC, houve 56,9% de concordância. Ou, 

do mesmo modo, a questão de não ter a intenção de trocar a marca, 63,8% dos 

pesquisados responderam que não tem essa intenção. 

Quando analisadas as questões considerando o local onde residem e 

trabalham, faixa etária e renda, o grupo da amostra que se apresentou mais fiel e 

com apego a marca FSFA, foram de alunos de 27 a 37 anos e que recebem uma 

média salarial de 0 a 3 salários mínimos. Além de ser a maior frequência 

apresentada na pesquisa, com 43% e 63% respectivamente, apareceu 

predominante em todas as questões afirmativas. Entretanto, levando em 

consideração a localidade onde moram e trabalham, as respostas afirmativas se 

mostram bem diversificadas na pesquisa, aparecendo tanto de cidades próximas a 

faculdade, como cidades mais distantes. 

Porém, fazendo um filtro referente à questão da importância da marca, por 

exemplo, o grupo todo aponta para uma concordância de 66,1% e quando se 

seleciona somente Porto Alegre esta sobe para 85%, desta forma esse fator aponta 

para uma força da marca na região onde está sediada. No entanto, é interessante 

destacar que alguns dos alunos, desconsiderando o perfil mais fiel, que tem uma 

relação de apego com a marca FSFA, escolheram a faculdade mesmo morando e 

trabalhando em cidades distantes da mesma. Esse fato demonstra um indício de 

apego entre os mesmos e a marca FSFA, por se tratar da preferência mesmo 

existindo faculdades mais próximas aos respondentes. 

Abordando o assunto da flexibilidade em relação ao preço entre os clientes 

da marca, é possível verificar a rejeição dos estudantes em pagar um preço maior 

que já pagam pelos serviços prestados. Pois na questão, o grau de discordância foi 

evidenciado, com 54,9% de rejeição. Considerando que esse assunto poderá ser 

estudado em uma pesquisa complementar, é ressaltante entrar no mérito de que a 

FSFA reconhecidamente é a faculdade mais barato da região. Sendo assim, não é 

totalmente relevante alegar que não haja o amor à marca entre os respondentes e 

a marca, somente levando em consideração essa questão.  
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Desta forma, pode-se dizer que por um lado existe esse apego, ou seja, 

indícios de amor à marca FSFA entre os estudantes da faculdade, quando se trata 

da importância, qualidade percebida, preferência, consideração da marca por estar 

associada a uma boa nota avaliada pelo MEC e considerar a identidade da marca 

distinta das outras. Por outro lado, há certas restrições por parte dos respondentes 

quando se trata em pagar mais pelos serviços e dependência pela marca. Todavia, 

apesar dessas restrições, é possível concluir que os estudantes respondentes 

apresentaram um apego com a marca FSFA, levando em consideração a 

quantidade saliente de indicadores positivos dos negativos. 

Apesar da conclusão, pode-se dizer que o limite da presente pesquisa é a 

visão dos indicadores de amor, pois não temos elementos para identificar quais os 

dados que fariam a diferença entre as faculdades. Porém para futuras pesquisas 

complementares, podem ser realizados estudos para identificação de quais os 

atributos e benefícios que melhor representam o conceito da marca FSFA. Uma 

comparação entre a marca FSFA e as diversas faculdades da região, também 

complementaria este estudo, na medida em que podem apontar elementos de 

construção mais próximos e mais distantes da marca e identificar se há indícios 

mais fortes de amor com outras marcas do que com a FSFA. 
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APÊNDICE A - FORMULÁRIO DA PESQUISA QUANTITATIVA 

 
 

Marque um "x" no grau de sua concordância ou discordância. A escala varia de Discordo 
Totalmente até Concordo Totalmente em 5 pontos de variação. Avalie a marca FSFA 
 Discordo 

Totalmente 

 Concordo 
Totalmente 

Pelas vantagens que a Marca FSFA 
me proporciona considero que ela é 
importante para mim. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

Pelas vantagens que a Marca FSFA 
me proporciona sinto-me dependente 
dela. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

Tenho disposição em pagar mais pelos 
serviços, considerando a marca FSFA 
como referência. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

Ao compará-la com as demais marcas, 
ainda tenho preferência pela Marca 
FSFA. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

Não tenho a intenção de trocar a Marca 
FSFA. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

A Marca FSFA possui características 
que são únicas. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Eu realmente gosto de utilizar dos 
serviços da FSFA mais do que de 
outras Instituições de Ensino que 
conheço. 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 
Para mim, o preço das cadeiras é mais 
atraente do que os benefícios 
oferecidos pela FSFA. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

Eu acredito que a qualidade dos 
serviços da instituição seja maior que 
as demais. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

Levo em consideração a Marca FSFA 
por que está associada a uma boa nota 
avaliada pelo MEC. 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

A FSFA possui uma identidade bem 
distinta das outras marcas. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Para mim, a Marca FSFA é a marca 
mais autêntica entre as Faculdades. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Levo em consideração a escolha da 
FSFA pela localidade. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 


