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RESUMO 

 

O presente estudo realizou-se para analisar a influência da marca sobre o 

consumidor com relação à aquisição e consumo de refrigerante, procurando obter 

informações referentes aos atributos considerados importantes pelos clientes na decisão 

da compra. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o nível de influência que a 

marca exerce sobre os consumidores na escolha do refrigerante, no ato da compra, 

adotando para o estudo um grupo de servidores da Prefeitura Municipal de Venda Nova 

do Imigrante. Para atender a esse propósito foi realizado um estudo de caso, utilizando-

se de questionários para a coleta dos dados e das informações e, através desses, pôde-se 

inferir que a marca influência esse grupo de consumidor no momento da escolha do 

refrigerante. Nesse contexto, como destaques foi verificado que, a marca muitas vezes, 

influência as pessoas, e faz com que elas adquiram o refrigerante, com uma frequência 

mensal, no grupo aplicado o questionário. 

 

Palavras-chave: Compra de refrigerante. Preferências do consumidor. Importância da 

marca. Refrigerante.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Marca é o “nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos 

mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de 

vendedores e diferenciá-los dos concorrentes” (KOTLER 1999, p. 233). 



Quanto aos tipos de marca o Instituto de Propriedade Industrial – INPI (Acesso 

em 18 mar. 2017) adota a classificação das marcas de acordo com a sua natureza e quanto 

à sua forma gráfica de apresentação, conforme descrito a seguir. 

Assim, quanto à sua natureza as marcas podem ser classificadas em: 

 Marca de produto que é aquela usada para distinguir produto de outros idênticos, 

semelhantes ou afins, de origem diversa; 

 Marca de serviço que é usada para distinguir serviço de outros idênticos, semelhantes 

ou afins, de origem diversa; 

 Marca coletiva, destinada a identificar e distinguir produtos ou serviços provenientes 

de membros de uma pessoa jurídica representativa de coletividade (associação, 

cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, entre outros), de produtos 

ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência diversa; 

 Marca de certificado, usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com 

determinadas normas, padrões ou especificações técnicas, notadamente quanto à 

qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. 

Já quanto à sua forma gráfica de apresentação, tem-se: 

 Marca nominativa que é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo 

do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de 

letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se 

apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa; 

 

 

Figura 1 – Marca Nominativa.  
Fonte: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/ 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


 

 Marca figurativa, constituído por desenhos, imagens e figuras, sendo composta apenas 

por elementos figurativos;  

 

Figura 2 – Marca Figurativa.  
Fonte: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/ 

 

 Marca mista, cujo sinal é constituído pela combinação de elementos nominativos e 

figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos e que grafia se apresente sob 

forma fantasiosa ou estilizada; 

 

Figura 3 – Marca Mista.  

Fonte: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/ 

 

 Marca tridimensional que usa como sinal uma forma plástica distintiva em si, capaz 

de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. 

 

Figura 4 – Marca Tridimensional.  
Fonte: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/ 

 

A marca é importante para identificar um determinado produto, permitindo 

atribuir responsabilidade, qualidade e varias outras características ao fabricante. 



Assim, considerando a influência da marca, buscou-se como foco para essa 

pesquisa a análise da seguinte questão: como se comportam os consumidores com relação 

a compra e consumo de refrigerante?  

Justificou-se a realização desta pesquisa buscando uma compreensão exploratória 

sobre a influenciada marca no processo de compra e assim disponibilizar informações 

para discussões em estudos com o marketing.  

É de interesse das marcas conhecer as necessidades do consumidor e a partir 

dessas informações, criar desejos através de produtos e/ou serviços para influencia-los. 

Assim teve-se como objetivos desta pesquisa: 

- Estudar a percepção que o consumidor tem da marca por ocasião da aquisição de 

refrigerante e o quanto ela influencia na definição da compra. 

- Relacionar a força e a utilidade das marcas com a percepção do produto pelos 

consumidores; 

- Identificar estratégias das marcas perante seu mercado concorrente e consumidores. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As marcas são parte importante de todas as culturas, auxiliando as pessoas a 

tomarem decisões, das menores às mais importantes.  

Há muito tempo é observada a manifestação do fenômeno das marcas, desde a 

Antiguidade, na Grécia Antiga e tendo na Primeira Revolução Industrial, como o 

momento decisivo da sua afirmação. Independentemente da importância de cada fase, o 

que parece certo é que a denominação de origem, com a intenção de capitalizar uma 

reputação de qualidade e promover a distinção, iniciou bem cedo na história da 

humanidade (LEMOS, 2010).  

Embora esse fenômeno das marcas tenha sido bastante intensificado com a 

revolução industrial, até o início do século XX as empresas pareciam ainda não ter 

descoberto todas as suas potencialidades (NORBERTO, 2004). A evolução do conceito 

de marca surge associada ao próprio desenvolvimento do marketing, interessado em 

conhecer melhor as formas de influenciar o comportamento dos consumidores, ao longo 

da primeira metade do século XX (RUÃO, 2003). Nesse tempo, a área de marketing 

descobriu o potencial das marcas como forma única de apelo ao consumo, muito além 

das funções clássicas de distinção da concorrência e identificação do produtor. Ainda, 



atribui características intangíveis como valores, sentimentos, ideais e até afetos, com o 

objetivo de alterar a relação racional do consumidor com o produto de sua mera 

funcionalidade para uma relação mais emocional, ligada a essa imagem de “marca 

construída” (LEMOS, 2010).  

Portanto, essas características intangíveis passam a fazer a verdadeira distinção 

entre as marcas e seus produtos e serviços, constituindo elementos fundamentais para a 

orientação do comportamento adotado pelo consumidor (AAKER, 1998; TYBOUT; 

CALKINS, 2006).  

Doyle (1990) considera que a marca facilita o processo de escolha do consumidor, 

que se baseia na experiência de uso, nas percepções culturais, sociais ou de personalidade 

que lhe são proporcionadas pela marca.  

Segundo Aaker (1998), são três os benefícios possíveis aos quais as marcas podem 

corresponder: os funcionais, ou seja, vantagens intrínsecas ao consumo do produto ou 

serviço, os simbólicos, isto é, vantagens extrínsecas ao produto ou serviço, mas que 

satisfazem necessidades internas do consumidor ou do comprador, e os experienciais, que 

têm a ver com a satisfação que o consumidor ou comprador obtêm com o consumo do 

produto ou do serviço. A marca é, em essência, uma promessa da empresa em fornecer 

uma série específica de atributos, benefícios e serviços uniformes aos seus compradores: 

sua identidade.  

Uma marca passa a ser, então, um conjunto de associações cognitivas e afetivas e 

de experiências vinculadas a um nome, sinal ou símbolo, relacionado a um produto ou 

serviço (AAKER, 1998; PETER; OLSON, 2005).  

Segundo Sarmento (2006), uma marca é um símbolo complexo, podendo trazer 

até seis níveis de significados, que são:  

• Atributos: a marca tem o poder de trazer à mente certos atributos. 

• Benefícios: a marca se traduz por benefícios funcionais e emocionais. 

• Valores: a marca também transmite os valores da empresa.  

• Cultura: a marca tem o poder de representar certa cultura. 

• Personalidade: a marca pode projetar certa personalidade.  

• Usuário: a marca sugere o tipo de consumidor que pode usar determinado produto.  

Como uma pessoa, a marca tem uma identidade física ou formal. Tem um caráter, 

uma personalidade ligada à sua história e aos seus valores fundamentais.  

 

 



2.1 COMPONENTES FÍSICOS  

 

Uma marca pode ser composta por um só ou por vários componentes físicos. 

Sendo assim, os elementos que normalmente podem compor a identidade visual de uma 

marca são (LEMOS, 2010): 

• O logotipo ou logo. É a “bandeira” da marca, que pode evoluir para permanecer atual. 

O logotipo é a particularização escrita de um nome e tem obrigatoriamente letras.  

• A assinatura da marca. Reserva-se o termo slogan para as frases publicitárias e o termo 

“assinatura” de marca para expressões que acompanham.  

• Os códigos gráficos ou grafismo de marcas. São elementos permanentes de expressão 

formal de uma marca. Favorecem a identificação e a atribuição da marca em todos os 

registros de expressão, tais como documentos internos da empresa, a exemplo da 

publicidade e promoção, entre outros.  

• O símbolo. Consiste em um sinal gráfico que passa a identificar um nome, uma ideia, 

um produto ou um serviço. O símbolo, associado ou não ao logotipo, tem um sinal 

específico e desperta nas pessoas uma série de informações, percepções e experiências 

armazenadas.  

• Os símbolos da marca ou mascotes. Podem estar ou não incorporados no logo. Podem 

ser personagens ou animais.  

• O jingle. Designa, geralmente, um refrão publicitário. Neste caso, o seu papel pode ser 

efêmero. O jingle de marca é uma música, passível de se identificar com a marca para 

depois a apresentar para sempre.  

 

2.2 IDENTIDADE PSICOLÓGICA 

 

Uma marca também é descrita pelo seu caráter, personalidade, território de 

abrangência e pelos seus valores fundamentais, ela traduz uma cultura. O caráter ou a 

personalidade da marca são os traços salientes da psicologia da marca. Os traços de seu 

caráter, contudo, nem sempre são nítidos. Exemplos claros desta associação talvez sejam 

a marca Marlboro e o mundo masculino, assim como a boneca Barbie e o mundo infantil 

feminino. O território de uma marca é o espaço do mercado onde ela é legítima. A noção 

de território de marca está muito entrelaçada às suas políticas de extensão, como o, 

popular, Biscoito Globo e a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo (LEMOS, 2010).  



Os valores culturais fundamentais de uma marca são muito importantes para dar 

sustentação às linhas de produtos de uma empresa. Essa dimensão é geralmente mais 

importante para as marcas institucionais, do que para as marcas de produto. A marca de 

um item leva a uma noção da cultura e reputação da empresa, como é o caso de marcas 

como Yamaha, Mitsubishi e GE, presentes em todos os produtos dessas empresas 

(LEMOS, 2010).  

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi realizado mediante duas pesquisas: a primeira, efetuada foi 

bibliográfica, realizando um levantamento principalmente, através de artigos e livros 

voltados ao assunto.  

Para Gil (2002, p. 44) a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida com base em 

material já elaborado”. De acordo com Vergara (2000), é o estudo desenvolvido em 

materiais que são acessíveis ao público em geral como, por exemplo, livros, revistas, 

jornais e redes eletrônicas; fornecendo material a todos os tipos de pesquisas, mas mesmo 

assim, podendo esgotar-se.  

Na segunda, foi aplicada uma pesquisa, classificada sob o ponto de vista dos 

procedimentos técnicos como um estudo de caso.  

Como instrumento para a coleta dos dados e das informações utilizou-se de um 

questionário, contendo 10 questões, com a finalidade de confirmar a influência que a 

marca exerce sobre o consumidor na escolha do refrigerante e avaliando o nível dessa 

influência.  

Os aspectos abordados com esse questionário (ANEXO) foram: os atributos que 

esse grupo de consumidor considera importante no momento da escolha do refrigerante e 

as marcas de maior preferência. 

O questionário foi aplicado no mês de abril de 2018, a um grupo que representa 

35% do total de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante. 

Para Gil (2002, p.125) as pesquisas “abrangem um universo de elementos tão grande que 

toma impossível considerar sua totalidade. Por essa razão o mais frequente é trabalhar 

com uma amostra, ou seja, com um a pequena parte dos elementos que compõe o 



universo”. O questionário aplicado foi utilizado para a discussão das informações e 

elaboração dos gráficos. Para a confecção dos gráficos utilizou-se a ferramenta Microsoft 

Excel. 

Quanto a forma de abordagem do problema a pesquisa foi classificada como 

descritiva, que segundo Silva e Menezes (2000, p. 21), “visa descrever as características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação 

sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento”. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a realização da pesquisa e tabulação dos dados, segue a análise realizada.  

Considerando o perfil dos participantes da pesquisa quanto ao sexo, a maioria 

(59%) declaram ser do sexo feminino e 41%, do sexo masculino (GRÁFICO 1). Já quanto 

à faixa etária verificou-se que a maioria encontra-se na faixa de 18 a 54 anos, sendo que 

86% tem entre 18 e 35 anos e 14% tem entre 36 e 54 anos. Para os extremos de faixa 

etária 13,6% têm entre 18 e 23 anos, e apenas 4,5% acima de 54 anos (GRÁFICO 2). 

 

Gráfico 1: Distribuição percentual dos participantes da pesquisa, quanto ao gênero. 
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Gráfico 2: Distribuição percentual dos participantes da pesquisa, quanto a idade. 

 

A idade pode ser um fator importante no comportamento do consumidor, 

conforme explica Solomon (2002), uma vez que os consumidores de vários grupos 

tenham necessidades e desejos muito diferentes uns dos outros. Ou seja, os desejos das 

pessoas mudam ao longo da vida delas e os indivíduos das mesmas idades tendem a optar 

pelas mesmas coisas.  

Giglio (1996, p. 23) afirma que consumir é uma das “infinitas possibilidades do 

comportamento humano, buscando a realização dos planos de vida”. E ao se analisar o 

consumo de refrigerante, percebe-se que, cerca de 91% dos entrevistados consomem 

refrigerante (GRÁFICO 3).  

 

 

Gráfico 3: Distribuição percentual dos participantes da pesquisa, quanto ao consomo de 

refrigerante. 
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Todavia, o consumo de refrigerantes vem caindo nos últimos anos. Segundo a 

Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas - 

ABIR, em 2014 foram consumidos cerca de 16 bilhões de litros, em 2015 foram 15 

bilhões e em 2016, pelo segundo ano consecutivo, 14 bilhões de litros. Nem as versões 

diet, sem calorias, estão indo bem. Nos EUA, as vendas deles também estão em queda há 

três anos, segundo a empresa de pesquisa Nielsen (AMARAL, 2015). 

Essa queda no consumo está acontecendo pelo fato de que as pessoas acreditam 

que refrigerante faz mal. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda ingerir no 

máximo 25 g de açúcar por dia, mas uma latinha de refrigerante, sozinha, já ultrapassa 

essa cota (37g). Além disso, os adoçantes artificiais, presentes nas versões diet, estão sob 

ataque da ciência. Um estudo realizado em 2014 pelo instituto Weizmann, de Israel, 

revelou que eles interferem com a flora intestinal. Quando expostas ao adoçante, as 

bactérias que moram no intestino provocam uma reação inflamatória similar à que 

aconteceria se você comesse muito açúcar. A consequência disso é que, em algumas 

pessoas, o corpo passa a ter intolerância à glicose, primeiro passo para desenvolver 

diabetes (AMARAL, 2015). 

Em relação à frequência de consumo do refrigerante, verificou-se na pesquisa que 

o item que mais se destacou foi o consumo “mensal” com 70% das respostas, com 25% 

dos participantes da pesquisa, declarando que fazem o consumo “semanal”, com 5% 

relatando o consumo de “todos os dias” (GRÁFICO 4). 

 

 

Gráfico 4: Distribuição percentual dos participantes da pesquisa, quanto a frequência de 

consumo do refrigerante. 
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Portanto, pode-se notar que apesar das pessoas estarem diminuindo a quantidade 

que consomem de refrigerante, há grupos que ainda o consomem mensalmente, como 

nesse caso, e até com maiores frequências. 

Em relação a marcas de refrigerantes, serão apresentadas aqui aquelas que as 

pessoas desse grupo, compram com maior frequência. No que tange sobre a marca de 

refrigerante mais lembrada, a que mais se destacou foi a Coca-Cola com 80% das 

respostas dos entrevistados, em segundo lugar ficou a Antártica com 20%, como primeira 

opção (GRÁFICO 5), em segunda opção a Antártica com 35%, Coroa com 30% e 

novamente, Coca-Cola com 15% e em quarto lugar se destacou a Fanta e Pepsi com 10% 

(GRÁFICO 6).  

 

 

Gráfico 5: Distribuição percentual dos participantes da pesquisa, quanto a primeira opção de 

marca para consumo de refrigerante. 
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Gráfico 6: Distribuição percentual dos participantes da pesquisa, quanto a segunda opção de 

marca para consumo de refrigerante. 

 

A cada dia a humanidade toma 1,9 bilhão de bebidas produzidas pela Coca-Cola. 

Ela está presente em mais de 200 países e, contando as subsidiárias, têm mais de 700 mil 

funcionários (AMARAL, 2015).  

Para os consumidores, as marcas ocupam espaço vital em suas rotinas. De acordo 

com Troiano (2009, p.27) “. as marcas continuarão a dar sentido as suas escolhas e a criar 

uma identidade para ele”. Ainda segundo este autor, a ideia de um cenário no qual as 

marcas deixassem de ser o centro da escolha do consumidor, é completamente remota e 

ilusória. Os consumidores continuarão imersos em suas emoções quando estiverem 

processando comportamentos de compra, e não há possibilidade da emergência de 

consumidores racionais fazendo compras como se elas fossem equações matemáticas.  

Conforme Serralvo et al (2006, p.109) “marca é o conjunto de referências físicos 

e simbólicos capazes de influenciar e determinar a preferência para os produtos, tendo 

por base a oferta de valor a ela associada”. O sistema de preferência assume, então, o 

sentido de estima, capaz de determinar as razões de sua escolha, fundamentada nos 

atributos do produto, combinados com as outras variáveis gerenciais do composto de 

marketing, como preço, a distribuição e a promoção. 

Seguindo a pesquisa, foi perguntado aos indivíduos se costumam comprar sempre 

a mesma marca e 70% responderam que não costumam comprar sempre a mesma marca, 
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sendo que com relação ao consumo de refrigerante, 65% afirmam que a marca é 

importante na decisão da compra (GRÁFICO 7).  

Portanto, a marca, apesar de garantir a distinção entre os produtos concorrentes, 

não pode ficar estagnada no tempo, devendo ser atualizada e estar alinhada ao perfil dos 

seus clientes, o que lhe permitirá ocupar um lugar definido no mercado em que atua. Estas 

atualizações devem ser constantes para que o consumidor consiga visualizar a 

diferenciação que o produto agrega (SADDI, 2008).  

 

 

Gráfico 7: Distribuição percentual dos participantes da pesquisa, a marca é importante na 

decisão de compra do refrigerante. 

 

Kotler e Armstrong (2003) ressaltam que o estabelecimento da marca tornou-se 

tão poderoso que, hoje, quase nada é comercializado sem ela. Os nomes das marcas 

ajudam os consumidores a identificar produtos que possam lhes trazer benefícios. As 

marcas também dizem ao consumidor algo sobre a qualidade do produto. Consumidores 

que sempre compram a mesma marca sabem que vão receber as mesmas características, 

benefícios e qualidade sempre que a adquirirem. 

Os atributos são os valores característicos de uma empresa, produto ou serviço. 

Podem ser tanto positivos como negativos e podem ser funcionais (o que um produto faz) 

ou emocionais (como o produto faz a pessoa se sentir). Os atributos são mensuráveis e 

podem ser comparados com os dos concorrentes importantes. Se os atributos são o que 

uma marca possui, então os benefícios (o que uma marca provoca no consumidor) 

explicam por que certos atributos são importantes. Muito da pesquisa de mercado é 

focalizado na compreensão dos atributos mais importantes e poderosos de um produto, 
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serviço ou marca segundo a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA, Acesso em 10 

de junho de 2018). 

Assim sendo, buscou-se analisar nesta pesquisa o quanto esses atributos são 

importantes para a marca. Para tanto, utilizou-se uma escala de 1 à 5, onde 1 representa 

“Muito Importante” e 5 “Sem Importância”.  

Analisando os itens sem importância da tabela 1, pode-se verificar que, às pessoas 

que responderam ao questionário, não acreditam ser importante o atributo “Embalagem” 

na hora da compra do refrigerante, com índice de 40%.  

O atributo sabor foi destacado como muito importante para 40% ou importante 

para 25% seguido da qualidade considerada como muito importante para 35% e 

importante  para 5% dos pesquisados. Já o preço, foi declarado muito importante para 5% 

e importante para 25%. 

 

OUTROS ATRIBUTOS 

QUE INFLUÊNCIAM 

Muito 

importante 
Importante Indiferente 

Pouco 

importante 

Sem 

importância 

Embalagem 5% 25% 15% 15% 40% 

Preço 5% 35% 25% 20% 15% 

Qualidade 35% 5% 35% 5% 20% 

Sabor 40% 25% 5% 20% 10% 

Temperatura do 

refrigerante 
15% 10% 20% 40% 15% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

TABELA 1: Distribuição percentual dos participantes da pesquisa, outros atributos que 

influência na decisão da compra do refrigerante. 

 

Pode-se notar como os entrevistados compram e desejam produtos de qualidade, 

para satisfazer as suas necessidades. Campos (1994) afirma que: um produto ou serviço 

de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, acessível, segura e 

no tempo certo às necessidades dos clientes.  

A importância atribuída pelos consumidores aos fatores relacionados à qualidade, 

sabor e ao preço realça questões gerenciais e comerciais às quais as indústrias de 

refrigerantes devem se manter vigilantes para garantir a sobrevivência no mercado. Para 

tanto é imprescindível manter elevado padrão de qualidade dos produtos fabricados, 

atendendo aos consumidores em diversos locais e ocasiões de consumo. As ações ligadas 

à marca, imagem e promoção também são capazes de criar vantagens competitivas e, 

ainda, reforçar a presença de produtos específicos no conjunto evocado dos 

consumidores. Ou seja, as opções presentes na memória dos consumidores, que, na maior 



parte das vezes compram refrigerantes habitualmente, tornam comum a utilização do 

processo mental prático (heurística) segundo Solomon (2002), possibilitando uma decisão 

de compra acelerada, baseada em aspectos como nome da marca, crenças de mercado, 

hábito de compra, lealdade, entre outros.  

De acordo com Kotler e Keller (2006, p. 269), “as marcas identificam a origem 

ou o fabricante de um produto e permitem que os consumidores, sejam indivíduos ou 

organizações, atribuírem a responsabilidade pelo produto a determinado fabricante ou 

distribuidor”. Na visão dos autores, a marca funciona como um elemento que transmite 

segurança para o consumidor e responsabilidade para a empresa que o produz.  

Conforme os resultados da pesquisa, a marca foi impactante para esse grupo, 

mostrando-se um sinônimo de segurança para o cliente. A marca deve agregar valor ao 

produto, ser um sinal de fácil identificação e ser agradável visualmente.  

A marca tornou-se um ponto importante na estratégia do produto. Por um lado, 

desenvolver um produto com uma marca requer grandes investimentos de Marketing em 

longo prazo, especialmente com propaganda, promoção e embalagem. Frequentemente 

os fabricantes acham mais fácil e menos dispendioso produzir o artigo e deixar para outros 

a tarefa de dar-lhe uma marca, descobrem que o poder está nas mãos das empresas que 

controlam as marcas. (KOTLER; ARMSTRONG, 2003)  

Para Kotler (1998), os consumidores percebem o produto como um grupo de 

atributos e o classifica de acordo com a relação desses atributos com seus desejos ou suas 

necessidades. Nessa classificação dos atributos, o consumidor acaba conferindo graus de 

importância para cada um deles e passa a desenvolver um conjunto de conceitos quanto 

à posição das marcas em relação a cada atributo. Esse conjunto de conceitos a respeito de 

uma marca é chamado de imagem da marca.  

O preço se destacou como sendo um atributo importante. Assim sendo, havendo 

opções de produtos, para esse segmento, com o padrão esperado pelo consumidor pode-

se inferir que as pessoas tenderão a não comprar um produto que não aprovam o preço. 

Ou ainda, que podem até ter comprado um produto ou marca que o preço não lhes 

proporcionou total agrado, mas que provavelmente não repetiriam este produto ou marca 

em uma próxima oportunidade de compra.  

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2009) durante a avaliação das alternativas, 

o fator cultural pode moldar o comportamento do consumidor e ele tender a pesar alguns 

atributos do produto a partir de percepções adquiridas pela sociedade em que está 

inserido. 



 

 

5 CONSIDERAÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

 

Buscou-se avaliar com este estudo associar a influência das marcas em relação ao 

consumo de refrigerantes e compreender os atributos considerados importantes na hora 

da sua compra.  

A realização deste trabalho agregou em conhecer e entender diversos fatores que 

os consumidores podem considerar ao efetuar à compra e consumo de refrigerantes.  

Os objetivos do estudo foram alcançados ao avaliar o consumo de refrigerantes 

em relação à marca. 

Entre os atributos citados no processo de avaliação das alternativas o consumidor 

considera e reconhece que qualidade, sabor, preço e marca são realmente as que mais eles 

avaliam na hora de comprar.  

Ainda em relação à marca, verificou-se que a marca Coca Cola se destaca em 

primeiro lugar, em termos de preferência, para esse grupo de consumidores.  

Por fim foi um trabalho de suma importância para a vida acadêmica, muito 

aprendizado, dedicação e tempo para conseguir chegar aos resultados finais.  

O resultado indicou, a importância da marca na escolha da compra de refrigerante 

para esse grupo de consumidor.  

Como sugestão para próximas pesquisas propõe-se:  

- Dar continuidade aos estudos aprofundando o cruzamento entre renda familiar e o 

consumo de refrigerante e preferência pela marca;  

- Fazer uma análise mais aprofundada com as marcas de refrigerantes e investigar que 

mudanças foram percebidas pelas pessoas em relação à diminuição do consumo desse 

produto. 
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ANEXO: Questionário aplicado para análise das influências e motivações na decisão 

da compra de refrigerantes 

 

 

Meu nome é Vinícius Silva, sou graduando na FAVENI do Curso de Administração e 

estou desenvolvendo uma pesquisa que servirá de base para o meu Trabalho de Conclusão 

de Curso, sob a orientação do Prof. José Mauro Balbino. O tema do trabalho é “A 

Influência das Marcas de Refrigerante Sobre a Escolha do Consumidor”. 

 

1. Idade:            

                  

2. Perfil da amostra?  

a) Feminino                                    b) Masculino 

 

3. Você consome refrigerante? 

a) Sim                                          b) Não 

 

4. Qual a frequência que você compra refrigerante? 

a) Diariamente                          b) Semanalmente                           c) Mensalmente 

 

5. Cite 3 marcas de refrigerante que você lembra agora? 

a) _____________________________ 

b) _____________________________ 

c) _____________________________ 

 

6.  Compra sempre a mesma marca? 

a) Sim                                         b) Não 

 

7.  A marca do refrigerante é importante para a sua decisão de compra? 

a) Importante                               b) Regular                                      c) Sem 

Importância 

 

8. Qual outro atributo influencia a sua decisão de compra do refrigerante?   

Numerar de 1 a 5, onde 1 é o que mais influencia e 5 é o que menos influencia. 

(   )Sabor 

(   )Temperatura do refrigerante 

(   )Preço 

(   )Qualidade 

(   )Embalagem 

 

9. Costuma comprar a marca com menor preço? 

a) Sim                                       b) Não 

 

10. Qual refrigerante você compraria agora? 

a) ________________________ 

b) ________________________ 

c) ________________________ 


