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 2 perguntas:  

(I) O que faz uma marca ser forte?;  

(II) como construir uma marca forte? 

 

 

Função do Modelo 

Brand Equity Baseado no Cliente 



O modelo CBBE (Customer Based Brand Equity) foi criado 

para ser um guia de entendimento da força de uma marca, de 

como construí-la e como gerenciá-la. Sob perspectiva do 

consumidor, seja ele indivíduo ou uma organização. 

MODELO CBBE 



Análise do Modelo 

Brand Equity Baseado no Cliente 

Premissa Básica 

O poder de uma marca reside na mente dos clientes 

O desafio é assegurar aos clientes as experiências corretas com produtos ou 
serviços e seus programas de marketing a fim de criar estruturas fortes de 
conhecimento de marca 

Atitudes 

Pensamentos 

Imagens Percepções 

Sentimentos 



O Conceito de Brand Equity  

Baseado no Cliente 

 Os componentes chaves do Brand Equity baseado no cliente 

são: 

 

• Resposta diferenciada 

• Conhecimento do cliente sobre a marca 

• Reação do cliente ao programa de marketing de marca  



Vantagens das marcas fortes 

  Maior fidelidade, uso e afinidade por parte do cliente 

 

 Obtenção de preços premiums e melhores margens 

 

 Receber maior cooperação e suporte dos intermediários  

 

 Aumenta a efetividade da comunicação de marketing 

 

 Proporciona oportunidades de licenciamento 

 

 Oportunidades de extensões de marca 



Resultados de teste cego de sabor de cervejas 

Percepções de sabor quando o entrevistado sabia que marca estava bebendo 



Resultados de teste cego de sabor de cervejas 

Percepções de sabor quando o entrevistado não sabia que marca estava bebendo 



 Brand Equity baseado no cliente representa o “valor 
agregado” concedido a um produto como resultado de 
investimentos anteriores na marca.  

 

 Brand Equity baseado no cliente provê direção e foco às 
futuras atividades de marketing. 

Brand Equity Baseado no Cliente 
 Ligando Passado e Futuro 



Fortalecendo uma marca: conhecimento de marca 

Conhecimento da marca é a 

chave para a criação de brand equity 



Fortalecendo uma marca: 

Conhecimento de marca 

Modelo de rede associativa de memória 
(lembrança e imagem da marca) 



As quatro etapas da construção do Brand Equity 

Quem é você? 

• Identificação da marca 

O que você é? 

• Significado da marca 

O que penso de 
você? 

• Respostas à marca 

Que relação quero 
com você? 

• Relacionamentos com a 
marca 



Pirâmide de Construção de Brand Equity 



Pirâmide de Construção de Brand Equity 



Construção de Brand Equity 
Dimensões da Proeminência 

 Profundidade da lembrança de marca 
 
• Facilidade de reconhecimento e lembrança  

• Força e clareza do enquadramento na categoria 

 

 Amplitude da lembrança de marca 

 
• Consideração de compra 

• Consideração de consumo 



Pirâmide de Construção de Brand Equity 

Bebidas 

Sem sabor Com sabor 

Não 
alcoólicas 

Leite Sucos refrigerantes 

Alcoólicas 

Vinho Cerveja destilados 



Pirâmide de Construção de Brand Equity 



 Componentes primários e características 
complementares 

 Confiabilidade, durabilidade e disponibilidade de 
serviço (suporte/assistência técnica) 

 Efetividade, eficiência e empatia do serviço 

 Estilo e design 

 Preço 

Construção de Brand Equity 
Dimensões Desempenho 



Pirâmide de Construção de Brand Equity 



 Perfis de usuário 
• Características demográficas e psicográficas 

• Real ou idealizado 

• Percepções de grupo – popularidade 
 

 Situações de compra e uso/consumo 
• Tipo de canal, lojas específicas, facilidade de compra 

• Momento (dia, semana, mês, ano, etc) 

• Lugar e contexto de uso 
 

 Personalidade e valores 
• Sinceridade, emoção, competência, sofisticação e robustez 

 

 História, legado e experiências 
• Nostalgia 

• Memórias 

 

 

 

Construção de Brand Equity 
Dimensões das Imagens 



Pirâmide de Construção de Brand Equity 



 Qualidade da marca 
• Valor 

• Satisfação 
 

 Credibilidade da marca 
• Conhecimentos técnicos e experiência 

• Confiabilidade 

• Simpatia 
 

 Consideração da marca 
• Relevância 

 

 Superioridade da marca 
• Diferenciação 

 

Construção de Brand Equity 
Dimensões dos Julgamentos 



Pirâmide de Construção de Brand Equity 



 Ternura 

 Diversão 

 Entusiasmo 

 

 Segurança 

 Aprovação social 

 Auto-estima 

Construção de Brand Equity 
Dimensões dos Sentimentos 

 

Experienciais e Imediatos 

Íntimos e Duradouros 



Pirâmide de Construção de Brand Equity 



 Fidelidade comportamental 

• Frequência e quantidade de compras repetidas 

 Ligação de atitude 

• Adoração da marca (posses favoritas; um “pequeno prazer”) 

• Orgulho da marca 

 Senso de comunidade 
• Afinidade 

• Associação 

 Adesão ativa 

• Procurar informação 

• Entrar para um clube 

• Visitar sites na Internet, salas de bate-papo 

Construção de Brand Equity 
Dimensões da Ressonância 



É o valor patrimonial que uma 

marca representa para a empresa 

proprietária. Valor que agrega ao 

produto. 

BRAND EQUITY 



BELEZA DE FARMÁCIA 
Brand equity 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7_nWTr3Gnmk
https://www.youtube.com/watch?v=7_nWTr3Gnmk


Identificação de categoria 

Necessidades satisfeitas 

Características primárias  

 e aspectos secundários 

Confiabilidade, durabilidade   

 e disponibilidade  de                   

 serviços/assistência  

  do  produto 

Efetividade, eficiência   

 e  empatia do serviço  

Estilo e design 

Preço 

Perfis dos  usuários 

 

Situações  de  compra  

  e utilização  

 

Personalidade  e  valores 

 

História, legado  

  e experiências 

Qualidade 

Credibilidade 

Consideração 

Superioridade 

Ternura 

Diversão 

Entusiasmo 

Segurança 

Aceitação  

social 

Auto-estima 

Fidelidade 

Adesão 

Comunidade 

Engajamento 

Profundidade da lembrança de marca        Facilidade de reconhecimento e lembrança  

          Força e clareza do enquadramento na categoria 

 

Amplitude da lembrança de marca            Consideração de compra 

        Consideração de consumo 

Proeminência 

Desempenho Imagens 

Características demográficas e 

psicográficas 

Tipo de canal, lojas específicas, facilidade 

de compra, Momento (dia, semana) 

Sinceridade, emoção, 

competência, sofisticação 

Julgamentos Sentimentos 

Valor, satisfação 

Conhecimentos técnicos e 

experiência, Confiabilidade 

Relevância 

Diferenciação 

Ressonância 

Experienciais e imediatos 

Íntimos e duradouros 

Frequência de compras (repetidas) 

Orgulho da marca 

Afinidade e Associação 

Procurar informação,  Entrar para um clube 

Visitar sites na Internet, interatividade 



4. RELACIONAMENTO 

(Que relação quero com você?) 

 

3. RESPOSTAS 

(O que penso de você?) 

 

2. SIGNIFICADO 

(O que é você?) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

(Quem é você?) 

 

Ressonância 

 

Julgamentos 

 
Sentimentos 

 

Desempenho 

 

Imagens 

 

Proeminência 

 




