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Resumo: 
A competição dos mercados exige que as organizações gerenciem, de forma eficaz, seus 
recursos.   Contudo,   nem   todos   os   recursos   podem   garantir   vantagens   competitivas 

sustentáveis, visto que alguns podem ser imitados ou facilmente substituídos ou 

comercializáveis. Neste sentido, não cabe o gerenciamento do capital e habilidades técnicas 

organizacionais somente, haja vista que os aspectos simbólicos e ativos intangíveis, como a 

reputação da empresa e sua marca, advêm como itens difíceis de imitar, podendo, 

consequentemente, serem considerados meios sustentáveis de diferenciação e legitimação 

para a empresa. O objetivo deste ensaio é incitar uma discussão sobre a importância dos 

ativos intangíveis, especificamente a marca, no processo de legitimação e diferencial 

competitivo organizacional. Para tanto, tal discussão será baseada na teoria institucional como 

perspectiva organizacional. São apresentados de forma sucinta o referencial teórico sobre a 

perspectiva institucional em estudos organizacionais e marcas, seguido da apresentação da 

metodologia, análise dos dados e considerações finais. 
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1.      INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, o mercado globalizado impõe um mesmo conjunto de exigências e 

condições ambientais às empresas, em um cenário incerto, restrito e altamente controlador. Estas  

pressões  externas  fazem  com  que  as  organizações  assumam  formas  e  práticas previsíveis, 

controladas e/ou conservadoras, buscando regras padronizadas e modelos de sucesso em uma 

tentativa de minimizar incertezas e variabilidades nos processos e atender exigências do 

mercado. Ao longo do tempo, essas organizações tendem a se assemelhar umas as outras. 

Ressalta-se que esta homogeneização não representa uma escolha às empresas, ela é inevitável, 

visto que as organizações são condicionadas pelas mesmas particularidades dos ambientes onde 

se inserem e, consequentemente, pelas demais instituições inseridas neste ambiente. 

Diante  deste  processo  de  homogeneização  organizacional,  o  gerenciamento  de 

recursos torna-se ainda mais estratégicos para organizações, visto que representam potenciais 

ferramentas para criação de legitimidade e diferenciais competitivos. Contudo, nem todos os 

recursos podem garantir uma vantagem competitiva sustentável, visto que alguns podem ser 

imitados ou facilmente substituídos ou comercializáveis. Uma vez que os aspectos técnicos de 

uma organização podem ser igualados ou superados rapidamente pelos concorrentes, um foco 

organizacional maior deve ser dado para o gerenciamento de aspectos simbólicos, como itens 

difíceis de serem imitados. 

Neste sentido, a marca configura-se como um importante ativo estratégico, capaz de 

trabalhar com valores simbólicos e agregar um maior valor aos produtos e serviços 

disponibilizados no mercado. Ao adquirir uma marca, o consumidor não compra apenas o 

bem  em  si,  mas  todo  um  conjunto  de  valores  e  atributos  tangíveis  e  intangíveis  que 

contribuem para diferenciar o produto ou serviço daqueles que lhe são similares (PINHO, 

1996). Essa capacidade de carregar características intangíveis, como valores, sentimentos, ideias 

ou afetos, permite que as marcas sejam utilizadas como construções simbólicas, que 
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sobrevalessem  até  mesmo  a  prestação  funcional  ou  a  qualidade  do  produto  ou  serviço 

(AAKER e JOACHIMSTHALER, 2007). Mais do que um meio de identificação de produtos 

e serviços, a marca configura-se como um importante ativo intangível para a empresa, sendo, 

consequentemente, um exclusivo meio de diferenciação da empresa em meio a sua 

concorrência. Além disso, a gestão correta da marca pode ser fonte de vantagens competitivas 

e facilitar o processo de legitimação organizacional. 

Deste modo, este ensaio busca incitar uma discussão sobre o peso dos ativos intangíveis, 

especificamente   a   marca,   no   processo   de   legitimação   e   diferencial   competitivo 

organizacional. Tal discussão será conduzida sob as orientações e pressupostos da teoria 

institucional, como uma perspectiva organizacional que vem ganhando bastante notoriedade nas 

últimas décadas devido ao esforço de se contrapor ao paradigma racionalista dominante nos 

estudos organizacionais (FONSECA, 2003). Até então, as teorias organizacionais vinham se 

dedicado unicamente à necessidade da atenção exclusiva às exigências técnicas dos processos  

gerenciais  e  produtivos.  A  atenção  da  abordagem  institucional  à  análise  de elementos de 

redes relacionais, aspectos simbólicos e de sistemas culturais que formam e sustentam a 

estrutura e ação das organizações possibilita a reconceitualização do ambiente organizacional, 

permitindo novas discussões e preocupações para os estudos organizacionais. Como abandona 

a concepção de um ambiente formado exclusivamente por recursos humanos, materiais e 

econômicos para destacar a presença de elementos culturais – valores, símbolos, mitos,  sistema  

de  crenças  e  programas  profissionais.  (CARVALHO,  VIEIRA  e  LOPES, 

1999), a teoria institucional permite as empresas vislumbrem um modo de se diferenciarem no 

mercado isomórfico ao darem ênfase a seus valores simbólicos. Para atingir tal objetivo, este 

estudo   inicia   com   uma   explanação   sobre   a   abordagem   institucional   nos   estudos 

organizacionais e breves considerações sobre marca. Em seguida, apresenta a metodologia, 

análise dos dados e considerações finais. 

 
2.      FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1. Teoria Institucional 

 
A partir da década de 1950, os estudos organizacionais começam a direcionar-se a 

favor de perspectivas de administração baseadas em sistemas abertos, que conceituavam as 

organizações como estruturas sujeitas às pressões do ambiente no qual se inserem (ASSIS et al., 

2010). Contudo, ao longo da evolução destes estudos, o que se entendia por ambiente sofreu 

profundas e importantes mudanças. Enquanto as teorias contingenciais e ecológicas focavam 

nos elementos técnicos e financeiros do ambiente de funcionamento organizacional, a teoria 

institucional propunha que as características organizacionais eram igualmente determinadas e 

condicionadas pelos fatores sociais e culturais deste ambiente. 

A proposta dos institucionalistas é a necessidade de se considerar o ambiente 

organizacional como formado não somente por variáveis técnicas, mas também por variáveis 

intangíveis, parte de um sistema de crenças e de normas socioculturais (DUARTE e TAVARES, 

2012). Organizações devem ser vistas como sendo mais do que sistemas de produção; são 

sistemas culturais e sociais (SCOTT, 2001). Deste modo, a teoria institucional admite o 

ambiente organizacional composto por elementos técnicos e simbólicos e exige que as 

organizações considerem, além dos recursos materiais, tecnologia e capital necessários para seu 

processo produtivo, os valores gerados a partir de elementos culturais – como marcas, valores, 

símbolos, mitos e sistema de crenças – e da adequação e aceitação das normas e exigências 

sociais (ASSIS et al., 2010). Assim, um sistema de elementos técnicos, valores e crenças 

socioculturais constituem o ambiente institucional e são responsáveis por ditar parâmetros de 

concepção da realidade para as organizações, como atores sociais, e suas ações (GUARIDO 

FILHO, MACHADO-DA-SILVA e GONÇALVES, 2009). 

A organização como instituição abrange regras informais que se seguem a partir de 

processos de socialização e expectativas socialmente desejáveis, conferindo valores, deveres e 
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responsabilidades que definem o que é certo e o que é errado (CARVALHO et al, 2016). Para 

os adeptos da abordagem institucional, uma vez que este ambiente institucional reflete o que a 

sociedade acredita ser a maneira correta de a empresa se organizar e se comportar, as 

organizações que atendem e, principalmente, institucionalizam estes ditames técnicos e 

socioculturais incrementam sua legitimidade e seus propósitos de sobrevivência. No 

entendimento de Pereira (2012), uma vez legitimadas, as organizações adquirem vida própria, 

independente de quaisquer de seus membros, tendo o seu valor não mais atrelado unicamente 

a sua eficiência e demanda de seus produtos ou serviços, mas a si mesma. Similarmente, 

Carvalho, Vieira e Lopes (1999) defendem que, sob a ótica da teoria institucional, a 

sobrevivência das organizações não é garantida unicamente pelo mercado, pelos rígidos ditames  

tecnológicos  ou  pelo  centralismo  do  Estado,  mas  pelo  conjunto  de  orientações técnicas e 

simbólicas do ambiente que foi institucionalizado nas estruturas organizacionais. 

O ambiente institucional projeta nas organizações a necessidade de se definirem 

estratégias de ação, exercendo pressões que as influenciam a fim de garantir a sobrevivência e 

a legitimidade. Contudo, a partir do momento em que passam a enfrentar o mesmo conjunto 

de pressões ambientais, as empresas assumem formas e práticas organizacionais previsíveis, 

controladas e/ou conservadoras. O conjunto de padrões de comportamento, de normas e de 

valores,  de  crenças  e  de  pressupostos,  na  qualidade  de  elementos  socialmente  estáveis, 

impõem limitações às alternativas de ações ou estabelecem roteiros adequados específicos de 

interação social (PRATES, 2000). Assim, as organizações assumem determinadas estruturas e 

processos como  regras  e, ao longo do tempo,  começam  a se assemelhar, levando  a um 

processo de homogeneização (DiMAGGIO e POWELL, 2005). Estes autores defendem que, no 

longo prazo, a tendência dominante é que estas empresas construam em torno de si ambientes 

que negligenciem a necessidade de mudança ou, até, sua possibilidade. Em suma, a busca  pela  

legitimidade  no  ambiente  institucional  ocasiona  uma  redução  do  grau  de diversidade na 

estruturação do campo organizacional, irrompendo-se no fenômeno de isomorfismo 

institucional, que ocorrem por meio de mecanismos coercitivos, miméticos e normativos 

(DiMAGGIO e POWELL, 2005). 

No primeiro caso, segundo DiMaggio e Powell (2005), uma organização mais forte 

exerce pressões, formais e informais sobre outra que lhe seja dependente. Assim, o isomorfismo 

coercitivo decorre do problema da legitimidade, provenientes das pressões do ambiente sob a 

organização e da influência política. Este mecanismo está relacionado aos rituais  de  

conformidade,  leis  e  regulamentos  que,  de  alguma  maneira,  permitem  a padronização  dos  

comportamentos  ou  descrevem  comportamentos  esperados.  Ou  seja, “quanto mais o Estado 

e as outras organizações racionalizadas expandem o seu domínio, mais as  estruturas  

organizacionais  irão  refletir  as  regras  institucionalizadas  e legitimadas  pelo Estado  e  dentro  

do  Estado”  (DUARTE  e  TAVARES,  2012,  p.5),  o  que  resulta  em organizações cada vez 

mais homogêneas. 

O ato de tomar outras organizações como modelos, seja pela liderança, legitimação ou 

sucesso no mercado, e copiar suas práticas levaria ao isomorfismo mimético. Este mecanismo 

está ligado às organizações que se espelham ou imitam outras empresas com o propósito de se 

conseguir diminuir temores tecnológicos, atenuar conflitividades entre seus objetivos, driblar 

a falta de recursos ou atender exigências institucionais (CARVALHO e VIEIRA, 2003). As 

organizações possuem estruturas e práticas similares porque buscam legitimidade. 

Por fim, o isomorfismo normativo está associado, principalmente, a formas comuns de 

interpretação  e  de  ação  frente  aos  problemas  organizacionais  (DiMAGGIO  e  POWELL, 

2005). Fruto da profissionalização e do incentivo a produção de conhecimento padronizado, este 

mecanismo acaba por definir e uniformizar pensamentos, práticas e comportamentos 

profissionais e organizacionais. O processo de seleção de pessoal contribui aqui, na medida 

em que contrata indivíduos a partir de empresas do mesmo setor, pelo intermédio de centros 
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de formação profissional ou com base em orientações e condutas preexistentes. Ademais, 

associações e congressos profissionais propiciam o intercâmbio de informações semelhantes e 

às interdependências técnicas de igual natureza, contribuindo para o nivelamento de práticas 

organizacionais entre os tomadores de decisão e o apreço do mesmo universo de procedimentos, 

estruturas e políticas com legítimo. 

Em resumo, a teoria institucional defende o ambiente organizacional composto por um 

sistema de elementos técnicos, valores e crenças socioculturais que deve ser atendidos pelas 

organizações que buscam legitimidade e aceitação. O enfrentamento de um mesmo conjunto 

de pressões ambientais incorre no estabelecimento de roteiros específicos de interação social, 

levando ao fenômeno de isomorfismo institucional (PRATES, 2000). Nesta realidade que 

incorre na homogeneização das práticas organizacional, o realce da presença de elementos 

simbólicos na formação dos ambientes organizacionais torna-se uma estratégia imprescindível 

de competição organizacional, uma vez que orientam as organizações na tomada de decisão e 

no modo de agir, surgindo como elementos de diferenciação entre as empresas. Neste sentido, 

é possível considerar os ativos intangíveis como elementos que atendem às questões de 

perenidade e competitividade. Marcas, inovação, sustentabilidade, governança, capital 

intelectual e conhecimento corporativo são exemplos de diferenciais competitivos, que algumas 

organizações julgam, erroneamente, ser despesas (ALCADE, 2009). 

 
2.2. Marcas 

 
Desde a antiguidade já existiam diversas maneira de promoção de mercadorias  e 

serviços. Segundo Pinho (1996, p.11), “sinetes, selos, siglas e símbolos eram [...] utilizadas 

como um sinal distintivo e de identificação para assinalar animais, armas e utensílios”. Essas 

‘marcas’  comunicavam  a  procedência  do  produto,  atestando  seus  prestígio  e  excelência, 

sendo, também, maneiras de auxiliar indivíduos analfabetos a identificar os comerciantes e suas 

mercadorias (PINHO, 1996). 

Os conceitos de identificação e diferenciação estão fortemente atrelados a definição de 

marca. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI, 2017) define a marca como um 

“sinal aplicado a produtos ou serviços, cujas funções principais são identificar a origem e 

distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”. 

Para a American Marketing Association (AMA, 1960), marca é “um 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 daqueles dos concorrentes”. Já para Irigaray 

et al (2004), marca é o meio pela qual se cria e se comunica socialmente a identidade de uma 

organização, bem ou serviço. 

Fato é que o conceito de marca se confunde com o desenvolvimento do marketing, ao 

longo  da primeira metade do  século  XX (RUÃO, 2003).  Esta autora  explica que,  neste 

momento, enquanto buscava conhecer melhor as formas de influenciar o comportamento dos 

consumidores, o marketing descobriu o potencial das marcas como forma única de apelo ao 

consumo, indo muito além das funções clássicas de distinção da concorrência e identificação do 

produtor. Neste sentido, a capacidade de carregar características intangíveis, como valores, 

sentimentos, ideias ou afetos, permite que as marcas sejam utilizadas como construções 

simbólicas, que sobrevalessem até mesmo a prestação funcional ou a qualidade do produto ou 

serviço (AAKER e JOACHIMSTHALER, 2007). 

A capacidade simbólica das marcas é, similarmente, reconhecida por Keller (1993), 

quando conceitua marca como o conjunto de elementos funcionais, simbólicos e experienciais 

que representam uma empresa. Por trás de uma marca se escondem os elementos físicos do 

produto, satisfação pessoal no uso do bem ou serviço, suas vantagens intrínsecas e extrínsecas 

(como autoconfiança, sentimento de pertinência a determinado grupo, etc.), além da imagem 

organizacional, nome, visão, cultura, posicionamentos, identidade visual, entre outros. Uma 

marca é responsável por fazer a ligação física e simbólica entre a empresa e o consumidor, 

carregando, pois, todas as lembranças, experiências, posicionamentos e percepções vividas 

pelos consumidores. Deste modo, as marcas aparecem não como elementos agregados aos 
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produtos e serviços de uma organização, mas como entidades cognitivas complexas, criadas 

pelos consumidores a partir da totalidade de suas experiências de uso dos bens em si, de suas 

percepções culturais e sociais ou de questões de personalidade e identidade que lhes são 

proporcionadas (RUÃO, 2003). 

A partir desta última conceituação, é possível perceber que, ao redor de uma marca, 

existe um conjunto de ativos capazes de acrescentar (ou retirar) valor a uma empresa ou aos 

seus clientes (AAKER, 2015). Este autor defende que os principais ativos ligados as marcas são 

(1) a notoriedade, (2) a fidelidade, (3) a qualidade percebida e (4) as associações de marca. 

Entende-se como notoriedade a força da presença da marca na mente do consumidor, ou seja, 

a capacidade de um comprador potencial reconhecer ou lembrar de uma marca, enquanto a 

fidelidade mede a ligação do consumidor a marca, refletindo a probabilidade desta ser trocada 

por outra diante de variáveis de mercado. A qualidade percebida pode ser definida como a 

percepção que o consumidor tem da qualidade global ou da superioridade de um produto ou 

serviço em relação à concorrência. Por fim, o último ativo refere às associações que os 

consumidores fazem a partir do uso da marca, estando intimamente relacionada com a imagem 

e a significação que a organização pretende que a marca tenha na mente dos consumidores. 

Essas associações, constituintes da imagem da marca, representam percepções que têm 

influência no momento da compra e, logo, no resultado final da empresa. 

Estes ativos ligados a marca ajudam a alterar percepções e experiências do consumidor 

a respeito de um determinado produto ou serviço e se relacionam fortemente como a criação 

de marcas organizacionais fortes (AAKER, 2015), determinando, assim, vantagens 

organizacionais. Para Keller e Machado (2006), algumas destas vantagens de se ter uma 

marca forte seriam: a melhor percepção acerca do desempenho do produto ou serviço, maior 

fidelização do consumidor, menor vulnerabilidade às ações da concorrência, maior 

previsibilidade de vendas, maior flexibilidade para trabalhar com variações de preços e políticas 

de extensão de marca. 

Geralmente, existe a correlação direta e intuitiva de marca e identidade visual. A 

identidade visual é o símbolo gráfico de uma empresa, sendo, muitas vezes, o primeiro 

contato que os indivíduos têm com a mesma (CIMATTI, 2007). Pode ser um simples ícone, 

um lay-out específico, uma tipografia ou as cores características da marca. Quando a empresa 

é legitimada no mercado onde atua, a marca será facilmente reconhecida pelos consumidores 

graças à sólida institucionalização de sua identidade visual. 

 
3.      MÉTODO DE PESQUISA 

 
Este estudo configura-se como de natureza qualitativa, uma vez que se preocupa com a 

compreensão e a interpretação do uso de marcas sob a ótica da teoria institucional, não se 

utilizando, para tanto, de dados quantitativos (BAUER e GASKELL, 2002). Está na qualidade 

de ensaio visto é um “texto crítico, que assume uma posição. Não se pretende desconstruir o 

que existe, nem dizer que uma forma é melhor que outra na produção científica reinante, apenas 

objetiva-se tornar claro outras possibilidades, novos caminhos” (BOAVA, MACEDO e 

SETTE, 2012). Possui caráter exploratório, pois objetiva a busca de informações e a 

familiarização com o fenômeno pesquisado e a obtenção de novas percepções e ideias acerca 

deste (CERVO, BERVIAN e DA SILVA, 2007). 

Os dados foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica, ou seja, a partir de 

bibliografia já publicada sobre o assunto teoria institucional e marcas, com o objetivo de 

garantir ao pesquisador o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de 

suas informações (MARCONI e LAKATOS, 2009). Para analisar os dados foi utilizada a 

técnica de análise interpretativa, com o intuito de interpretar as associações de ideias expostas 

pelo autor (MARCONI e LAKATOS, 2009). 
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4.      AS MARCAS E A TEORIA INSTITUCIONAL 
 

O processo de isomorfismo, defendido pela teoria institucional, é algo inevitável visto 

organizações que são condicionadas pelas particularidades dos ambientes onde se inserem. As 

organizações  possuem  estruturas  e  práticas  similares  porque  buscam  legitimidade.  Ao 

perceber que seus processos, aspectos técnicos e estruturas organizacionais podem ser 

facilmente imitados, substituídos ou comercializáveis, a empresa deve focar na gestão de seus 

aspectos simbólicos como meio sustentável de diferenciação e legitimidade no mercado. 
A perspectiva institucional abandona a concepção de um ambiente formado 

exclusivamente por recursos humanos, materiais e econômicos para destacar a presença de 
elementos culturais – valores, símbolos, mitos, sistema de crenças e programas profissionais. 
(CARVALHO, VIEIRA e LOPES, 1999). Neste sentido, a marca configura-se como um 
importante ativo estratégico, capaz de trabalhar com valores simbólicos e agregar um maior 
valor  aos  produtos  e  serviços  disponibilizados  no  mercado.  Ao  adquirir  um  produto  ou 
serviço, o consumidor não compra apenas o bem em si, mas todo um conjunto de valores e 
atributos as marcas carregam. No momento em que deixa de significar somente o produto 
real,  a marca “incorpora um  conjunto  de valores e atributos  tangíveis  e intangíveis  que 
contribuem para diferenciá-la daqueles que lhe são similares” (PINHO, 1996, p.7). Mais do que 
um meio de identificação de produtos e serviços, a marca configura-se como um importante 
ativo intangível para a empresa, sendo, consequentemente, um exclusivo meio de diferenciação 
da empresa em meio a sua concorrência. Além disso, a gestão correta da marca 
pode ser fonte de vantagens competitivas e facilitar o processo de legitimação organizacional. 

Neste sentido, Murphy (1990, p.112 apud PINHO, 1996, p.25) observa como o processo 

de legitimação da Porsche claramente advém da força de sua marca. A notoriedade da marca, 

sua qualidade percebida e as associações a elas feitas são capazes de comunicar, por si só, a 

credibilidade que a empresa possui junto ao mercado. O sólido e representativo simbolismo da 

marca, representando valores de sofisticação, estilo e engenharia de precisão, permite e sustenta, 

por si só, a extensão dos negócios da empresa para segmentos que não automobilístico. Aqui, 

no intuito de ilustrar a abordagem institucional, é possível afirmar que os aspectos técnicos da 

Porsche podem ser facilmente copiados por seus concorrentes do segmento automobilístico, 

incorrendo no fenômeno de isomorfismo mimético. Contudo, o poder de sua marca permite a 

organização manter uma vantagem competitiva no segmento onde atua ou pretende atuar. 
 

[...] as características de sofisticação, estilo e engenharia de precisão dos carros 

Porsche podem ser plausivelmente transportadas para relógios Porsche, óculos de 

sol Porsche, e até mesmo para roupas, máquinas fotográficas e  malas Porsche. 

Qualquer extensão do nome Porsche que mantenha os atributos essenciais de estilo, 

sofisticação e alta qualidade são apropriados e merecem credibilidade, além de tudo 

podem servir para desenvolver a marca e não prejudica-la. 

 
Similarmente, tem-se o processo de extensão da marca de Dona Benta, líder no mercado 

brasileiro em vendas nas categorias de farinha de trigo e misturas para bolos (MUNDO DAS 

MARCAS, 2015). Criada em 1979, a marca Dona Benta sempre esteve fortemente atrelada a 

cultura popular brasileira, graças a associação que fazia a personagem de  Monteiro  Lobato,  

com  o  mesmo  nome  (Figura  1).  Além  disso,  o  investimento  em  programas de culinária 

e cursos de gastronomia ajudou a fortalecer a identificação da marca com as donas de casa 

brasileiras. 
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Figura 1: Primeira ilustração das 

embalagens de farinha de trigo Dona Benta. 

Fonte: Site Dona Benta, 2017 

 
Para Ribeiro (2006), a tradicionalidade e alta qualidade atreladas à marca permitiram 

incrementar os  negócios  da empresa,  constituindo-se ponto  de diferenciação  e vantagem 

competitiva em um segmento de commodities. Cumpre ressaltar que o baixo valor agregado 

do produto, o número significativo de concorrentes, e consequentemente, de possíveis bens 

substitutos no mercado torna difícil o processo de fidelização do consumidor junto a marca. 

Novamente,  ilustrando  a abordagem  institucional,  é possível  concluir que  o  processo  de 

isomorfismo institucional não traria resultados significativos para esta organização e seus 

concorrentes, uma vez que a produção dos bens de um fabricante para o outro não possui 

diferenças expressivas. 
 

Por exemplo, o caso de extensão da marca Dona Benta, que produzia primeiramente 

apenas farinha de trigo, uma categoria de produtos considerada commodity, por 

possuir baixo valor agregado e muitos concorrentes. A extensão de marca a levou a 

lançar produtos como massas prontas para bolo, massas para bolinhos de chuva e 

fermento em pó, categorias que permitem margens de lucros mais atraentes, todos 

estes produtos carregando a marca Dona Benta, já consolidada e conhecida como 

farinha de trigo de alta qualidade (RIBEIRO, 2006, p.107) 

 
A teoria institucional defende que as incertezas do mercado tornam-se incentivo à 

imitação, observando a tendência da adoção de ferramentas ou modelos válidos e aceitos 

externamente. Tal constatação pode ser verificada na passagem em que Motta e Vasconcelos 

(2002, p. 404) descrevem a preferência dos gerentes de Centros de Processamento de Dados 

(CPD´s) por produtos IBM em detrimento dos concorrentes, unicamente pelos aspectos 

simbológicos  desta  empresa.  A  notoriedade  da  marca,  sua  qualidade  percebida  e  as 

associações a elementos como qualidade e tecnologia avançada são capazes de comunicar, ainda 

que incorretamente, uma superioridade técnica de produtos. 
 

Há algumas décadas, por exemplo, os gerentes dos CPDs adquiriam preferencialmente 

os sistemas da IBM, pagando mais caro a fim de beneficiar-se da forte  imagem de  

marca,  sinônimo de  qualidade e  de  tecnologia avançada. [...] Independentemente 

do fato de esses sistemas serem realmente superiores aos demais do ponto de vista 

técnico, a institucionalização da marca da IBM, como sinônimo de
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qualidade superior e a atitude conservadora dos gerentes dos CPDs para defender 

suas posições foi um fator importante nas vendas e na expansão da empresa. 

 
Para Chandra,  Griffith  e Ryans  Jr. (2002), o  advento  da  Internet  contribuiu  para 

revolucionar os processos de comunicação, diminuindo as barreiras globais de tal forma que 

aumenta a visão global ou multinacional das organizações, estabelecendo-as como padrões a 

serem seguidos por empresas menores. Existe, então, a tendência de que empresas maiores 

sirvam de modelo para menores, aumentando as chances do isomorfismo mimético. 

Paralelamente, frente a um cenário incerto, restrito e altamente controlador, as organizações 

irrompem-se ao mimetismo, ao reproduzir elementos de organizações já consolidadas no 

ambiente. Esta prática aparece em campanhas de publicidade e outras ações de marketing de 

muitos produtos com o objetivo de facilitar o processo de aceitação e legitimação da empresa, 

fazendo o uso, principalmente, da identidade visual de empresas líderes de mercado. Percebe- 

se que o intuito não é a apropriação dos elementos técnicos destas empresas, mas aspectos 

simbólicos que, subjetivamente, estão atrelados à legitimação e solidez que estas empresas 

possuem nos segmentos onde atuam. 

Fabricantes de amidos de milho de diferentes marcas buscam manter suas identidades 

visuais semelhantes à tradicional ‘caixinha amarela’ da marca líder Maizena, da Unilever 

(Figura 2), assim como o concorrente Melken faz com a ‘caixinha vermelha’ de chocolate em 

pó Dois Frades, da líder de mercado alimentício Nestlé (Figura 3). A fabricante Ice Cola mantém 

as cores e lay-out da marca líder mundial Coca-Cola (Figura 4), bem como a marca Ritter faz 

com a embalagem e cores utilizadas pela Queensberry, líder brasileira no mercado de geleias 

premium (Figura 5). Caso semelhante se dá com a identidade visual do leite condensado Moça, 

da Nestlé (Figura 6), o sabonete Protex, da Colgate-Palmolive (Figura 7), o cereal de flocos de 

milho Sucrilhos, da Kellogg´s (Figura 8) e os produtos de limpeza multiuso Veja, da Reckitt 

Benckiser (Figura 9). 
 

 
 
 

Figura 2: Amido de milho Maizena, da 
Unilever (à esquerda, abaixo). Fonte: Blog 

Dicas para o Cabelo, 2012 

Figura 3: Chocolate em pó solúvel, da 

Nestlé (á esquerda). Fonte: Blog Eu 

faço, Cozinha sem lactose, 2015
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Figura 4: Refrigerante de cola, da Coca- 

Cola (à esquerda e ao centro). Fonte: 

Valor Econômico, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6: Leite condensado Moça, da Nestlé 

(à esquerda). Fonte: Blog Arte de 

Propaganda, 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Cereal de flocos de milho 

Sucrilhos, da Kellogg´s (à direita). 

Fonte: Lowis Desing, 2012 

Figura 5: Geléia Queensberry (à direita). 

Fonte: Revista Exame, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7: Sabonete Protex, da Colgate- 

Palmolive (á direita). Fonte: Portal O outro 

lado da moeda, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Produto de limpeza multiuso Veja, 

da Reckitt Benckiser (ao centro). Fonte: 

Portal Big Mundo Infantil, 2013

 

Para sobreviver, as organizações devem convencer seu público de que são entidades 

legitimadas e merecedoras de suporte (MEYER e ROWAN, 1991). Essa preocupação em 

demonstrar a legitimidade das organizações incentiva a condução de muitas pesquisas com o 

intuito de classificar as empresas, baseando-se na sua reputação e no valor de suas marcas. 

Em 2016, as marcas esportivas Nike e Adidas valiam, respectivamente, US$ 27 bilhões e US$ 

7 bilhões (FORBES BRASIL, 2016). Não obstante, são marcas cujas identidades visuais são 

muito plagiadas em itens esportivos (Figura 10-15). Segundo Reich (2002), as organizações que 

possuem as marcas mais valiosas são aquelas que usufruem de um maior grau de confiança, 

traduzindo, consequentemente, em lucros elevados, maior valor de mercado, liderança, respeito 

e legitimidade em seus campos de negócio. Tomando a visão socioantropológica do consumo, 

o plágio ou o uso de elementos em associação a estas marcas
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ocorrem na tentativa de transferir as características intangíveis que as marcas plagiadas 

carregam: valores, sentimentos, ideias ou afetos, que sobrevalessem até mesmo a prestação 

funcional do produto ou serviço (AAKER e JOACHIMSTHALER, 2007). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Identidade visual Adidas. 

Fonte: Site Oficial Adidas, 2017 
 

Figura 11: Uso plagiado da identidade visual 

Adidas em bolsa esportiva. Fonte: MELLO, 2011 
 

 
 
 
 

Figura 12: Uso plagiado da identidade visual 

Adidas em vestuário. Fonte: MELLO, 2011 

Figura 13: Identidade visual Nike. Fonte: 
Site Oficial Nike, 2017

 

 
 
 
 

Figura 14: Uso plagiado da identidade visual 
Nike em vestuário. Fonte: MELLO, 2011 

 
 
Figura 15: Uso plagiado da identidade visual 

Nike em chinelo. Fonte: MELLO, 2011

 

Mesmo tendo aspectos simbólicos, como marca e identidade visual, citados por seus 

concorrentes na busca de aceitação e legitimidade, estas empresas permanecem como líderes de 

mercado, sustentadas pela legitimidade outrora conquistada. Reforça-se as contribuições da 

teoria institucional a cerca da necessidade da análise organizacional sob aspectos técnicos e 

simbólicos,  propondo  a  percepção,  tratamento  e  interiorização  de  elementos  de  cunho
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cultural, político, cognitivo e simbológico como valores simbólicos-normativos. A liderança e 

legitimidade que possuem junto ao mercado advêm dos aspectos simbólicos de seus ativos 

intangíveis, algo que vai além de seus processos, aspectos técnicos e estruturas organizacionais. 

O isomorfismo das práticas de publicidade propicia as imitadoras a vantagem de serem, 

temporariamente, visualizadas no mercado, porém não cria valor sustentável junto ao cliente. 

 
5.      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A competição entre os  mercados  exige que as  organizações  gerenciem, de forma 

eficaz, seus recursos. Contudo, nem todos os recursos podem garantir uma vantagem 

competitiva sustentável, visto que alguns podem ser imitados ou facilmente substituídos ou 

comercializáveis. Sob a égide da teoria institucional, os aspectos técnicos de uma organização 

podem ser igualados ou superados rapidamente pelos concorrentes, devendo a empresa focar 

em aspectos simbólicos, como itens difíceis de imitar. Deste modo, no atual mercado 

globalizado, os recursos intangíveis, como as marcas, podem ser considerados meios 

sustentáveis de diferenciação e legitimação para a empresa. 

Este ensaio buscou incitar uma discussão sobre o peso dos ativos intangíveis, 

especificamente   a   marca,   no   processo   de   legitimação   e   diferencial   competitivo 

organizacional, respaldando-se nas orientações e pressupostos da teoria institucional. A 

perspectiva institucional abandona a concepção de um ambiente organizacional formado 

exclusivamente por recursos humanos, materiais e econômicos para destacar a presença de 

elementos culturais como valores, símbolos, mitos, sistema de crenças e programas 

profissionais. Neste sentido, a marca configura-se como um importante ativo estratégico, 

capaz de trabalhar com valores simbólicos e agregar um maior valor aos produtos e serviços 

disponibilizados  no  mercado.  Embora  exista  o  desafio  de  justificar  investimentos  na 

construção e fortalecimento de marcas, muito pelo fato de não aparecer nos demonstrativos 

financeiros da empresa, este é semelhante ao de se justificar investimentos em quaisquer 

outros ativos intangíveis de uma organização. A marca pode impactar significativamente o 

desempenho financeiro das empresas, pois cria um vínculo com seus stakeholders e lealdade 

com seus consumidores, podendo, ainda ser compradas ou vendidas, garantindo receitas a longo 

prazo. 

Pelo estudo bibliográfico conduzido pode-se perceber que o processo de extensão de 

negócios da Porsche e Dona Benta foram sustentados unicamente pelos aspectos simbólicos 

de suas marcas, o que permitiu que essas empresas se aventurassem em segmentos que não os 

de origem. Do mesmo modo, pelo fato de ter sua marca atrelada a símbolos de qualidade e de 

tecnologia avançada, a IBM conseguiu vender seus produtos sem que, ao menos, as 

características técnicas fossem consultadas por gerentes da área de tecnologia de informação. 

É possível afirmar que os aspectos técnicos destas organizações podem ser facilmente 

copiados por seus concorrentes, incorrendo no fenômeno de isomorfismo mimético. Se nos 

baseássemos em teorias ambientais que desprezam a existência de variáveis simbológicas nos 

ambientes  organizacionais,  dificilmente  encontraríamos  justificativas  plausíveis  para  o 

sucesso e legitimação destas organizações em seus mercados de atuação.  A presença de 

elementos culturais no ambiente organizacional garante o emergir de valores, símbolos, mitos 

e identidades atrelados a estas marcas, permitindo que estas organizações mantenham, ao 

menos, uma vantagem competitiva no segmento onde atuam ou pretende atuam. 

Em  outros  casos  organizacionais  analisados,  a  liderança  e  legitimidade  que  as 

empresas possuem junto ao mercado advêm claramente dos aspectos simbólicos de seus 

ativos intangíveis, algo que vai além de seus processos, aspectos técnicos e estruturas 

organizacionais. Essa legitimidade pode ser comprovada quando se veem imitadas por suas
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concorrentes em ações de marketing, por exemplo. Explicações plausíveis para a adoção 

destas práticas de isomorfismo mimético recaem na crença de, pelo menos temporariamente, 

as imitadoras serem visualizadas no mercado. Contudo, estas explicações não dão um bom relato 

de como a prática se espalha com o tempo, visto que é uma prática não sustentável a médio e 

longo prazo e é incapaz de criar diferencial competitivo permanente junto ao cliente. Ao 

contrário, essas práticas de isomorfismo contribuem para consolidar ainda mais a legitimidade 

e liderança das organizações imitadas. 

A realidade organizacional não pode ser compreendida na sua totalidade e complexidade 

e, neste sentido, as teorias oferecerem um conjunto de pressupostos que direcionam o foco de 

análise e auxiliam na compreensão dos fenômenos (CARVALHO et al., 

2016). Este estudo optou por analisar o poder das marcas sob a ótica da teoria institucional, 

contudo outras teorias da Administração poderiam ter sido utilizadas aqui. Do mesmo modo, 

a análise sobre marcas é somente uma temática dentre as inúmeras que se pode realizar sob o 

respaldo da abordagem institucional. Em suma, possíveis trabalhos futuros podem optar pela 

análise de diversas outras temáticas sob a ótica de tantas outras teorias organizacionais 

existentes. Similarmente, sugere-se que trabalhos futuros avaliem o peso que o conjunto 

aspectos técnicos e estruturas organizacionais possui no processo de legitimação organizacional, 

de modo a verificar empiricamente quais as vantagens da combinação deste aos aspectos 

simbólicos do ambiente institucional. 
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