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Produto é tudo aquilo que possa satisfazer uma necessidade ou um desejo. 

PRODUTO X MARCA 

Quando uma marca é um produto: 

 

racionais ou tangíveis (relacionadas com o desempenho do produto da marca) 

 

simbólicas, emocionais ou intangíveis (relacionadas com o que a marca 

representa) 



É a ligação entre o consumidor e marca, garantindo lucros 

futuros e diminuindo a vulnerabilidade frente ações dos 

concorrentes. Pertence à marca e não ao produto. 

 

Compra prévia e a experiência de uso. 

LEALDADE À MARCA 



Valorizar os clientes é uma forma mais fácil de garantir lucros futuros. 

PARA ISSO, A MARCA DEVE: 

Garantir uma 

experiência positiva. 

Proximidade e preocupação 

com o consumidor. 

Sensação de recompensa. 

Serviços inesperados. 



Comprador 

comprometido 

Gosta da marca, 

considera-o amiga 

Satisfeito, mas com medo 

dos custos de mudança 

Satisfeito/compra sempre 

sem razão para mudar 

Não-leal à marca/sensível a preço 

indiferente à marca 

Comprador 

mutável ou 

comprador 

por preço 

Compradores habituais 

Compradores leais, 

mas suscetíveis a 

mudanças 

Amigo da marca 

Carismáticos 

PIRÂMIDE DA LEALDADE 



LEALDADE À MARCA 

Trate corretamente o consumidor 

Fique próximo do consumidor 

Meça/Gerencie a satisfação do consumidor 

Crie custos de mudança 

Proporcione extras 



Super marcas 

SHARK TANK 



É a capacidade que um comprador potencial tem de 

reconhecer ou de se recordar de uma marca como integrante 

de uma categoria de produtos. 

 

CONHECIMENTO DE MARCA 



CONHECIMENTO INCENTIVA VENDAS 

Formas de tornar a marca conhecida: 

Volume e consistência 

na propaganda. 

Tempo que a empresa 

está no negócio. 

Ampla distribuição 

de produtos. 

Ser notícia na mídia e nas redes sociais. 



PIRÂMIDE DE CONHECIMENTO DE MARCA 

Top  

of Mind 

Lembrança da 

Marca 

Reconhecimento da  

Marca 

Desconhecimento da 

Marca 

Recall 

estimulado 

Escolhe  

no ponto de venda 

Espontânea 

Recall  

sem estímulo 



PIRÂMIDE DE CONHECIMENTO DE MARCA 

Desconhecimento de marca 

Quando não existe nenhum conhecimento de marca. 



PIRÂMIDE DE CONHECIMENTO DE MARCA 

Reconhecimento de marca 

Nível mínimo de conhecimento. Baseada na pesquisa de recall 

estimulado (você conhece esta marca?). 



PIRÂMIDE DE CONHECIMENTO DE MARCA 

Lembrança de marca 

Nível em que a marca é lembrada sem estímulos. É espontâneo. 



PIRÂMIDE DE CONHECIMENTO DE MARCA 

Top of mind 

Marca mais reconhecida em uma categoria de produtos. 

Isso significa que ela é a mais citada numa pesquisa de recall espontâneo. 



COMO ATINGIR O CONHECIMENTO 

Seja diferente, memorável 

Envolva um slogan ou um jingle 

Exposição ao símbolo 

Assessoria de imprensa 



Patrocínio de eventos 

Considere as extensões da marca 

Usando sinais 

A lembrança demanda repetição 

O bônus da lembrança 

Tim Festival 

COMO ATINGIR O CONHECIMENTO 



Pode ser definida como o conhecimento que o consumidor 

tem da qualidade geral ou superior de um produto ou serviço 

pretendido, em relação as alternativas. 

QUALIDADE PERCEBIDA 



É um sentimento geral sobre a marca em relação às demais. 

 

Qualidade percebida ≠ Satisfação. 

 

Qualidade percebida: pode existir sem experimentar. 

 

Satisfação: só existe após experimentação. 

QUALIDADE PERCEBIDA 



QUALIDADE 

PERCEBIDA 

Razão de compra 

Diferenciação / Posição 

Preço Premium 

Interesse dos canais de distribuição 

Extensões da Marca 



Razão de compra 

Maior a possibilidade de ser escolhido. 

VIRTUDES DE UMA ALTA QUALIDADE PERCEBIDA 



Diferenciação 

Maior facilidade de se diferenciar dos concorrentes 

VIRTUDES DE UMA ALTA QUALIDADE PERCEBIDA 



Preço premium 

Possibilita cobrar mais pelo produto, o que aumenta a qualidade percebida 

(ciclo virtuoso). 

BMW 120i 

R$ 115.000,00 

Hyndai i30 

R$ 62.100,00 

VIRTUDES DE UMA ALTA QUALIDADE PERCEBIDA 



Interesse dos canais de distribuição 

Mais fácil entrar nos distribuidores. 

VIRTUDES DE UMA ALTA QUALIDADE PERCEBIDA 



Extensões de marca 

Há transferência de valor em lançamento de novos produtos. 

VIRTUDES DE UMA ALTA QUALIDADE PERCEBIDA 



Extensões de marca 

Há transferência de valor em lançamento de novos produtos. 

VIRTUDES DE UMA ALTA QUALIDADE PERCEBIDA 
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A ligação entre os consumidores e a marca se dá por meio de 

associações, experiências de vida, estereótipos e  

a relação com outros produtos e serviços. 

AS ASSOCIAÇÕES DA MARCA  



ASSOCIAÇÕES 

Ajudam a processar/achar a informação 

Diferenciação / Posicionamento 

Razão-de-Compra 

Criar atitudes positivas / Feelings 

Base para extensões 

COMO AS ASSOCIAÇÕES DA MARCA CRIAM VALOR? 



Criam razões e argumentos de compra. 

http://www.youtube.com/watch?v=lvh337Es-sY 

VALOR DAS ASSOCIAÇÕES DE MARCA 
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Geram sentimentos positivos em relação às marcas. 

http://www.youtube.com/watch?v=WUYRjssaHLc&feature=player_embedded 

VALOR DAS ASSOCIAÇÕES DE MARCA 

http://www.youtube.com/watch?v=WUYRjssaHLc&feature=player_embedded


Propicia extensão de linha de produtos e tranfere valor da marca aos produtos. 

Valor das associações de marca VALOR DAS ASSOCIAÇÕES DE MARCA 



VALOR DAS ASSOCIAÇÕES DE MARCA 

País ou região geográfica 
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Celebridades 

VALOR DAS ASSOCIAÇÕES DE MARCA 



Preço 

VALOR DAS ASSOCIAÇÕES DE MARCA 



Escolher uma marca e criar uma 

extensão de marca. 

 

Atividade em dupla 



EXEMPLO 





The future of social media. 

 

BLACK MIRROR 



The future of social media. 

 

BLACK MIRROR 

AVALIAR 


