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Marca	o	teu	território.



Vamos conversar …
Sessão I
1. Vantagens	do	Branding	para	Startups
2. Identificar	a	personalidade	da	tua	marca
3. Origem	da	marca
4. Elementos	para	construir	uma	marca
Q&A

Sessão II
5. Construir	uma	marca	de	forma	estruturada
6. Crescer	a	comunidade	 da	tua	marca
7. Ferramentas	para	lançar	a	tua	marca
8. Arquitetura	de	organização	da(s)	marca(s)
9. Extensões	da	marca	para	crescer	o	teu	negócio
Q&A



A	brand is the set	of expectations,	
memories,	stories and relationships
that,	taken together,	account for	a	
consumer's decision to choose one
product or service over	another.
Seth	Godin

5.	Construir	uma	marca	de	forma	estruturada



Força	da	marca
Valor	futuro

Diferenciação - o	grau	em	que	a	marca	é	vista	como	
diferente	de	outras.
Relevância - A	amplitude	de	atração	das	marcas.

Status	da	marca
Performance	atual

Estima— Quanto	a	marca	é	considerada	e	respeitada.
Notoriedade—Nível de	familiaridade/intimidade	 que	os	
consumidores	 tem	com	a	marca.

5.1.	Pilares	da	marca

Fonte:	www.yr.com/bav



5.2.	Brand	Power	Grid
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Status	da	marca	/	Performance	atual

Fonte:	www.yr.com/bav



5.3.	Modelo	CBBE

Fonte:	Keller,	2003,	p.14

Modelo	“Customer-Based Brand	Equity”
4	Etapas	para	construir	um	marca:

1. Who	are	you?	(Brand	Identity)
2. What are	you?	(Brand	knowledge &	meaning)
3. What about you?	(Brand	Response)
4. What about you and me? (Consumer brand

relationship)



Adaptado	do	modelo	CBBE	de	Keller,	1993,	by Mischievous Marketing



5.3.1.	Brand	Identity (Salience)

"A	unique set	of brand associations that a	brand strategist aspires	to
create or maintain.	These associationsrepresentwhat the brand stands	
for	and imply a	promise to customers from the organisationmembers.	
Brand	identity should help	establish a	relationshipbetween the brand
and the customer by generating a	value proposition involving functional,	
emotional or self-expressive benefits"	(Aaker,	D.1995)	

Noutras	palavras,	é	o	elemento	"de	dentro	para	fora"	do	patrimônio	da	
marca	(ou	seja,	como	a	empresa	quer	ser	percepcionada).

Ao	derivar	a	identidade	da	marca,	Aaker (1995)	recomenda	considerar	
uma	marca	como	uma	pessoa,	um	símbolo,	um	produto,	uma	organização.



5.3.2.	Brand	Meaning

Adaptado	do	modelo	CBBE	de	Keller,	1993,	by Mischievous Marketing



5.3.3.	Brand	Response

Adaptado	do	modelo	CBBE	de	Keller,	1993,	by Mischievous Marketing



5.3.4.	Brand	Resonance

Adaptado	do	modelo	CBBE	de	Keller,	1993,	by Mischievous Marketing



5.3.5.	Desafio

Fonte:	Mischievous Marketing



Construir	lealdade	e	promover	o	
envolvimento	com	os	seus	clientes.

6.	Crescer	a	comunidade	da	tua	marca
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6.1.	Principais	eixos

Response	
(Feedback)

Advocacy
(WOM)

Support
(Apoio)



6.2.	Comunidades	de	marca

Consumers establish relationshipsnot only with
brands but also with other network	of consumers
who use	these particular	brands,	called brand
communities
(McAlexander 2002,	Muniz	and O'Guinn 2001).	

Brand	community is defined as	a	specialized,	non-
geographically bound community,	based on a	
structured set	of social	relationship among admirers
of a	brand
(Muniz	and O'Guinn 2001).



6.2.	Comunidades	de	anti-marca

The	opposite of a	brand community is an anti-
brand community.	In	the same way that brand
communities are	formingaround commonlyused
brands,	anti-brand communities are	forming around
common	aversions toward brands.	
Anti brand communities emerge	from a	group of
consumerswho oppose and boycott or protest to
certain brands as	a	result of increasing consumer
powers.	
(Kucuk 2008)



6.3.	Papeis	relacionados
Brand	Activists

Indivíduos	ou	grupos	que	
se	reúnem	em	torno	de	
uma	causa	relacionada	à	
marca.	Eles	são	
defensores	do	que	a	
marca	representa.

Brand	Terrorist

Indivíduos	ou	grupos	cuja	
finalidade	é	maliciosa,	
cujo	objetivo	é	prejudicar	
uma(s)	marca(s).	Podem	
ser	clientes	anteriores	ou	
mesmo	funcionários	ou	
ex-funcionários	que	se	
sentem	prejudicados.



6.4.	Integridade	da	marca



6.5.	Construir	a	comunidade	da	marca	

Adaptado	do	modelo	CBBE	de	Keller,	1993,	by Mischievous Marketing



6.6.	Checklist

Reveja	a	etapa	final	“Brand	Resonance no	“Brand	Building Workbook”	 >>>

Behavioural loyalty – Os	clientes	que	compraram	repetidamente.	Verifique	a	
frequência	de	compra	e	compreenda	o	“customer journey”	do	seu	cliente..	

Attitudinal attachment - O	que	os	clientes	estão	a	receber	e	como	estão	a	
receber	=	experiência	total	do	cliente.	Torne-se	 irresistível	por	ser	um	prazer	
estabelecer	 uma	relação	com	a	sua	marca.

Sense of community - atividades	e	eventos	de	construção	comunitária,	criar	
sentimento	de	pertença.	Baseie	 isso	numa	boa	compreensão	do	que	os	seus	
clientes	gostariam de	obter	da	sua	marca.

Active	engagement – a	sua	marca	faz	parte	da	vida	de	seus	clientes,	mesmo	
quando	eles	não	estão	a	comprar-lhe	produtos/serviços.	É	especialmente	
evidente	nos	círculos	das	redes	sociais.	Pode	fomentar	uma	“comissão	de	
embaixadores”	ou	grupo	de	clientes	que	contribua	para	a	orientação	da	sua	
organização!	– e.g.:	Co-criação.



You must	live in	the present,	launch
yourself on every wave,	find your
eternity in	each moment.	

Henry	David	Thoreau

7.	Ferramentas	para	lançar	a	tua	marca



7.1.	Construir	valor	da	marca

Nível	de	avaliação	da	
marca Atributos	da	marca Benefícios	do	

consumidor

Imagem	emocional
Significado	simbólico

Personalidade
Reforço

Significado	social	da	
marca	

Experiência
Escolha	segura

Performance	funcional Manter	promessas
Escolha	fácil
Certeza

Satisfação	replicável



7.2.	Prova	futura

Quem	é	a	sua	marca?

Descarregue	e	preencha	a	folha	de	
trabalho	>



7.3.	Clientes
Quem	é	o	seu	cliente	
ideal?

Descarregue	e	preencha	a	folha	de	
trabalho	>



7.4.	Ferramentas/Suportes
Convencionais

• Conteúdos	promocionais	orientados	para	a	venda

• Imagens	estereotipadas

• Produto	sobre	a	marca

• Comunicação	para	massas

• Cartão	de	visita

• Brochuras

• Flyers

• Anúncios

• Redes	Sociais

• Website

• ....

Diferenciadores

• Conteúdos	informativos	orientados	para	a	relação

• Imagens	reais,	com	naturalidade

• Marca	sobre	o	produto

• Comunicação	para	nichos

• Storytelling

• e-Card

• e-Books	(interativos)

• Eventos,	Talks,	Coffee-breaks ...

• Co-criação	com	os	clientes,	fornecedores,	....

• Landing pages temáticas

• Vídeo

• Website	&	Blog

• Redes	 Sociais	e	Internet	Ads

• Assinatura/rodapés	de	e-mail

• ...



Exercícios	com	os	clientes	

+
a	personalidade	da	sua	marca

=
oportunidades	interessantes,	para	as	ferramentas	

mais	adequadas

7.5.	Marca	com	foco	no	mercado



7.6.	Caminho
Jornada	do	seu	cliente?

Descarregue	e	preencha	a	folha	de	
trabalho	>



The	word “brand”	ineffectively
describes an organization´s purpose,	
voice,	attitude,	methodology,	
competitive position	and reason to
believe.

Sasha Strauss

8.	Arquitetura	de	organização	da(s)	marca(s)
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8.1.	Arquitetura	da	marca

Fonte:	Keller,	2003,	p.14

É	a	forma	como	as	marcas	são	estruturadas	
(relacionadas	e	diferenciadas	entre	si)	numa	
organização	(podem	ser	organizadas	visualmente).
1. Número	de	níveis	em	uso	
2. “Brand	Awareness”	em	cada	nível	
3. Consistência	dos	elementos	da	marca	em	

diferentes	níveis



8.2.	Estratégia	“Masterbrand”	I



Aqui	temos	uma	“Masterbrand”	forte	que	aproveita	
sua	força	com	divisões	que	apresentam	a	marca	
principal	modificada	por	uma	descrição	de	produto	
ou	serviço.	Pense	em	FedEx	e	FedEx	Ground.	Uma	
arquitetura	de	marca	monolítica	capitaliza	a	
fidelidade	do	cliente	profunda	e	estabelecida:	seu	
público-alvo	se	preocupa	menos	com	os	recursos	ou	
benefícios	do	produto	do	que	com	a	promessa	da	
marca	que	eles	conhecem	e	amam.

8.2.	Estratégia	“Masterbrand”	II

Fonte:	http://www.ignytebrands.com/brand-architecture-creating-clarity-from-chaos/



8.3.	Estratégia	“Endorsed”	I



Na	estrutura	“Endorsed”,	tanto	a	marca-mãe quanto	
as	suas	divisões	possuem	fortes	e	únicas	presenças	
de	mercado,	e	as	divisões	beneficiam-se	com	a	
associação	ou	aprovação	da	marca	parente.	A	
sinergia	entre	eles	é	muitas	vezes	mutuamente	
benéfica,	também.	(Cada	um	beneficia	da	força	do	
outro.)	Exemplos	são	Apple	e	iPhone	ou	Nabisco	e	
Oreo.

8.3.	Estratégia	“Endorsed”	II

Fonte:	http://www.ignytebrands.com/brand-architecture-creating-clarity-from-chaos/



8.4.	Estratégia	“Pluralistic”	I



A	arquitetura	da	marca	“Pluralistic”	é	caracterizada	
por	uma	variedade	de	marcas	distintas	e	familiares	
sob	uma	marca-mãe que	os	clientes	geralmente	não	
conhecem.	A	importância	da	marca-mãe é	
principalmente	para	a	comunidade	de	investimentos.	
Vemos	isso	em	marcas	como	Unilever	com	a	Dove	ou	
Kimberly Clark	com	a	Kleenex.

8.4.	Estratégia	“Pluralistic”	II

Fonte:	http://www.ignytebrands.com/brand-architecture-creating-clarity-from-chaos/



We use	brands to project who we
want to be in	the world,	how we want
people to perceive us,	and how we
want to feel about ourselves.	

Debbie	Millman

9.	Extensões	da	marca	para	crescer	o	teu	negócio
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Produtos	
modificados Produtos	atuais Novos	Produtos

Mercados	atuais Desenvolvimento	
de	mercado

Diversificação	
Parcial

Diversificação	de	
produtos

Mercados	
Expandidos

Expansão	de	
mercado

Diversificação	
limitada

Diversificação	
Parcial

Novos	mercados Penetração	de	
mercado

Expansão	do	
produto

Desenvolvimento	/	
diversificação	de	

produtos

9.1.	Ansoff´s 9	Box	Matrix



9.2.	Definições

Kotler	and Armstrong	(2002)	defined brand
extension as	using a	successful brand name to
launch new	or modified products in	a	new	category.

Verma (2002)	also defined brand extension as	using
an existing brand name to launch a	product in	a	
different category.	Brand	Extensionsare	a	way of
capitalizing on the recognition,	goodwill and any
positive	associationsof an establishedbrand and
using the name to lever itself into a	new	market.



Mars successfully leveraged their confectionerybar	
into the ice-cream	market and in	doing so
deseasonalised their sales by providing income in	
the summerwhen chocolate	sales are	normally at
their lowest.	
Hem,	de	Chernatony and Iversen,	(2003)	



9.3.	Tipos	de	extensões	de	marca

Adaptado:	Moorthi,	2003



9.4.	Opções	de	lançamento

1. Desenvolver	uma	nova	marca	escolhida	para	o	
novo	produto.

2. Aplicar	marcas	existentes.	
3. Usar	uma	combinação	de	uma	marca	nova	e	

existente.



General	strategies for	establishing a	category:	
1) Introduce the same product in	a	different form
2) Introduce products that contain the brand's distinctive taste
3) Introduce companion products for	the brand
4) Introduce products relevant to the customers of the brand
5) Introduce products relevant to the firm's perceived expertise
6) Introduce products reflecting the brand's distinctive benefit,	

attribute or feature
7) Introduce products that capitalise on the distinctive images of

the brand

9.5.	Estratégias	- Categorias

Tauber in	Keller	(2013)	



9.6.	Extensão	da	marca	– vantagens	I

Uma	em	duas	
extensões	de	marca,	
falham.	(50%)

Fonte:	Brand	Stretch by David	Taylor	(2005)



9.6.	Extensão	da	marca	– vantagens	II

• Melhorar	a	imagem	da	marca

• Reduzir	os	riscos	percepcionados	pelos	clientes

• Aumentar	a	probabilidade	de	obter	distribuição	e	testes

• Reduzir	os	custos	de	programas	de	marketing	

• Evitar	custos	de	desenvolvimento	de	uma	nova	marca

• Permitir	a	procura	de	variedades	de	consumidores

• Revitalizar	a	marca

• Permitir	extensões	subsequentes



9.7.	Extensão	da	marca	– desvantagens

• Pode	confundir	ou	frustrar	os	clientes
• Pode	enfrentar	a	resistência	dos	retalhistas
• Pode	falhar	ou	prejudicar	a	imagem	da	marca-mãe
Pode	ter	sucesso,	mas	canibalizar	as	vendas	da	
marca-mãe

• Pode	diluir	o	significado	da	marca

• Pode	limitar	que	a	empresa	possa	criar	uma	nova	
marca	de	sucesso



• Successfulbrand extensions occurwhen there is a	perception of
fit between the parent brandand the extension product

• Many bases	of fit:	product-related as	well as	non-product
related attributes andbenefits related to common	usage
situations or user types

• High	quality brands stretch further thanaverage brands
• An unsuccessfulextension does	not present a	firm from
backtracking and introducing a	more	successfulextension

• The	most effective advertising strategy for	an extension is one
that emphasizes informationabout the extension rather than
reminders of the parent brand

9.8.	Brand	Extension Guidelines

Keller	KL	(2013)	



Obrigado.
www.manuelnery.com
nery.manuel@gmail.com
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