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MEMÓRIA DA AULA 
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POSICIONAMENTO E VALORES DA MARCA 

 
Implica identificar pontos de paridade (PPs) e pontos de diferença (PDs). 

 



“ato de planejar a oferta e a imagem da empresa 

de modo que ela ocupe um lugar distinto e 

valorizado na mente dos clientes-alvo”. 

POSICIONAMENTO 

KELLER E MACHADO 



Identificando o mercado-alvo e a 

natureza da concorrência. 

ESTRUTURA DE 

REFERÊNCIA 



CASE DE FRACASSO 



CASE DE SUCESSO 



Descritivas  x Comportamentais 

BASES DE 

SEGMENTAÇÃO 

Relacionadas ao tipo de pessoa ou organização 

que o consumidor é. 

 

Relacionadas ao modo como o cliente pensa ou usa  

a marca ou o produto. 

 
X 



PERGUNTAS FUNDAMENTAIS QUE A EMPRESA DEVE SE FAZER SOBRE 

SUA MARCA. 

1) quem é o público-alvo? 

2) quem são os principais concorrentes? 

3) de que modo a marca é semelhante a essas marcas concorrentes? 

4) de que modo a marca é diferente dessas marcas concorrentes? 



Pontos de diferença (PDs) são as associações de marca fortes, 

favoráveis e exclusivas de uma marca que podem basear-se em 

praticamente qualquer tipo de associação de atributo ou 

benefício.  

ASSOCIAÇÕES DE PONTOS 

DE DIFERENÇA 

Considerações funcionais - Desempenho  Considerações abstratas - Imagem  



PPs são as associações não necessariamente exclusivas da 

marca, que podem ser compartilhadas por outras marcas. Esses 

tipos de associações apresentam-se sob duas formas básicas. 

ASSOCIAÇÕES DE PONTOS 

DE PARIDADE 

De categoria  De concorrência 



DE CATEGORIA  DE CONCORRÊNCIA 

associações que os consumidores 

veem como necessárias para que 

a oferta seja legítima e crível 

dentro de uma certa categoria de 

produtos ou serviços 

são aquelas planejadas para 

negar os pontos de diferença 

dos concorrentes.  



DIRETRIZES DE 

POSICIONAMENTO 



Segmentar 

Compreender 

Diretos 

Indiretos 

De que forma a 

marca é 

semelhante aos 

concorrentes? 

De que forma a 

marca é diferente 

dos concorrentes 

Quem é o 

público? 

Quem são meus 

concorrentes? 

Quais as 

paridades? 

Qual meu 

diferencial? 



TRIÂNGULO DE OURO DO 

POSICIONAMENTO 

Ouro 

“o diferencial” 

Posicionamento 

da concorrência 
Potenciais trunfos 

do produto 

serviço 

Expectativas dos 

consumidores 



ESTRUTURA DE REFERÊNCIA 

COMPETITIVA  

Há 3 maneiras principais de mostrar que uma marca enquadra-se em uma categoria: 

1) Comunicar os benefícios da categoria. 

2) Compará-la com concorrentes. 

3) Descrever o produto. 



ENTREGA ATRATIVIDADE 



CRITÉRIOS DE ATRATIVIDADE 

Há 3 critérios-chave da atratividade para PDs : 

1) Relevância: o público-alvo deve achar o PD relevante e importante. 

2) Distintividade: o público-alvo deve achar o PD diferenciado e 

superior. 

3) Credibilidade: o público-alvo deve considerar o PD crível e verossímil. 



CRITÉRIOS DE ENTREGA 

Há 3 critérios de entrega:  

1) Viabilidade: o primeiro fator que afeta a capacidade de entrega é o potencial de 

desempenho em termos da capacidade real ou potencial do produto de funcionar no 

nível declarado. 

2) Comunicabilidade: o segundo fator que afeta a capacidade de entrega são as 

possibilidades de comunicar informações que criem ou fortaleçam as associações 

desejadas. 

3) Sustentabilidade: o último fator afeta a capacidade de entrega de uma associação 

de marca é a sustentabilidade do desempenho real e comunicado ao longo do tempo. 



EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO – DUPLAS 

Identificar os pontos de paridade e pontos de diferença de  

10 marcas a escolha de vocês (sendo 2 marcas para cada segmento).  

Escolham 5 segmentos diferentes.  

Exemplo: Sabão em pó. OMO e ARIEL 


