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INTRODUÇÃO
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O marketing é uma ferramenta essencial para a 

comunicação das marcas com o público interno e 

externo. Dependendo dos objetivos e da situação, 

é possível colocá-lo em prática de diversas formas. 

Entre as possibilidades, está o brand marketing.

INTRODUÇÃO

Apesar de o termo não ser tão conhecido quanto outros, ele não 

é exatamente novo. Como está relacionado à marca, tem tudo 

a ver com a percepção da empresa e de como ela se posiciona 

no mercado. Além disso, está ligado às chances de expandir a 

comunicação e de conquistar mais oportunidades.

Mas para obter todos os resultados positivos, entender sua 

estrutura é o primeiro passo para colocá-lo em prática. Com as 

estratégias certas, fica mais fácil se posicionar e se consolidar.

Nas próximas páginas, você terá um guia completo para essa 

estratégia. Continue a leitura e saiba o que fazer!

https://digipaper.com.br/
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Para entender o que é brand marketing, é 

essencial conhecer o termo em sua totalidade. 

O marketing tem a ver com as estratégias de 

comunicação e relacionamento, por meio de canais 

variados. Já “brand” significa “marca”, em tradução 

livre. Portanto, a proposta se relaciona ao uso da 

marca e das duas características para executar 

estratégias de marketing.

Ele está diretamente associado ao branding, que consiste no 

gerenciamento de marca, embora não sejam a mesma coisa. O 

branding tem a ver com a construção e o fortalecimento da marca, 

enquanto o brand marketing usa essa construção nas estratégias de 

comunicação, promoção e relacionamento.

Quando bem executada, essa estratégia é muito vantajosa. A seguir, 

veja quais são os pontos mais interessantes nesse sentido!

ENTENDA O QUE É 
BRAND MARKETING 
E QUAL É A SUA 
IMPORTÂNCIA 

https://digipaper.com.br/
https://digipaper.com.br/veja-quais-sao-os-3-tipos-de-midia-mais-procurados-para-anuncios/
https://digipaper.com.br/veja-quais-sao-os-3-tipos-de-midia-mais-procurados-para-anuncios/
https://digipaper.com.br/branding-associado-ao-marketing-de-resultados-como-fazer-e-tendencias-para-o-futuro/
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ENTENDA O QUE É BRAND MARKETING E QUAL É A SUA IMPORTÂNCIA 

IDENTIDADE

Já que essa estratégia tem a ver com a marca, é preciso 

usar os elementos que a caracterizam. Uma 

marca de luxo, por exemplo, tem um posicionamento 

diferente de uma popular. Do mesmo modo, uma 

que seja voltada para a sustentabilidade oferece uma 

proposta diversa e, portanto, tem características únicas.

Como é necessário reconhecer e trabalhar esses 

pontos específicos, o brand marketing permite 

fortalecer a identidade do negócio e garantir que 

ele seja visto de forma específica.

Na prática, é um jeito de se diferenciar, já que funciona 

como a “personalidade” da marca, a partir de suas 

preferências e de suas escolhas de comunicação. 

Isso é especialmente útil no caso de empresas com 

concorrentes muito semelhantes.

https://digipaper.com.br/
https://digipaper.com.br/marketing-social-afinal-marcas-responsaveis-sao-mais-valorizadas/
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ENTENDA O QUE É BRAND MARKETING E QUAL É A SUA IMPORTÂNCIA 

VISIBILIDADE

Essa estratégia também tem a ver com a captação de 

oportunidades e com a geração de fãs e defensores de 

marca. Para que isso aconteça, é preciso trabalhar a 

visibilidade — e é exatamente nesse momento em 

que entra a abordagem do marketing.

A ação permite que o seu negócio se torne mais visível 

e reconhecido, já que pode ser identificado com maior 

facilidade. A marca passa a ser percebida como única, em 

vez de ser confundida com o concorrente, por exemplo.

A maior visibilidade é tanto causa quanto consequência 

do processo e, por isso, é tão importante pensar em 

diversos meios e modos de comunicação.

https://digipaper.com.br/
https://digipaper.com.br/marketing-de-defensores-como-criar-evangelizadores-para-a-marca/
https://digipaper.com.br/marketing-de-defensores-como-criar-evangelizadores-para-a-marca/
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ENTENDA O QUE É BRAND MARKETING E QUAL É A SUA IMPORTÂNCIA 

CREDIBILIDADE

Outro ponto interessante é que uma boa atuação 

de brand marketing faz com que a marca tenha 

mais credibilidade. Esse fator está ligado à 

maneira como o empreendimento é visto e 

à opinião que as pessoas têm sobre ele.

Por conta de sua natureza, não pode ser 

totalmente controlado pelo negócio. Porém, 

é um fator que pode ser trabalhado, a partir 

da criação de boas experiências, histórias e 

sensações. Um bom posicionamento de acordo 

com a identidade eleva a credibilidade.

Quanto maior for esse elemento, mais as pessoas 

confiam e, portanto, procuram manter um 

relacionamento. É um excelente jeito de conquistar 

novas oportunidades para o empreendimento.

EXPANSÃO

E, por falar nisso, o brand marketing 

também torna o estabelecimento mais 

conhecido. Com o uso das estratégias de 

divulgação de marca, é possível expandir 

o conhecimento sobre a empresa.

Isso amplia o alcance da mensagem, o que faz 

com que mais gente tenha acesso às ofertas 

e às possibilidades do empreendimento. 

Torná-lo conhecido também é essencial 

para permanecer na lembrança das pessoas. 

Quando elas forem comprar, o provável é 

que prefiram as marcas das quais se lembram.

Portanto, é uma atuação que permite que o 

negócio gere mais oportunidades e aproveite 

melhor as possibilidades disponíveis.

https://digipaper.com.br/
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Para colocar esse tipo de marketing em prática, 

é preciso criar uma identidade forte para a 
marca. Nesse sentido, o posicionamento faz toda a 

diferença, já que serve como uma “direção” para a 

forma de agir do negócio.

No entanto, vale entender que isso não consiste em apenas 

criar uma identidade visual. É preciso compreender e 

formar a “personalidade” da marca, de maneira intensa e 

consistente. Pensando nisso, descubra como estabelecer 

o posicionamento de marca para conseguir um 

marketing eficiente.

VISÃO

A visão é a maneira como a marca se enxerga, tanto 

no presente, quanto no futuro. Uma marca que se veja 

como a líder de mercado, por exemplo, tem uma visão 

clara sobre quais serão os resultados.

É importante definir corretamente essa ótica para que 

tudo se reflita nas ações e até nas estratégias de marketing 

do negócio. Do contrário, a forma como a empresa é vista 

não estará em sintonia com o jeito como ela se enxerga. 

Portanto, é preciso cuidar para que o alinhamento seja 

conquistado em todas as etapas.

CRIAÇÃO DO 
POSICIONAMENTO 
DE MARCA 

https://digipaper.com.br/
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CRIAÇÃO DO POSICIONAMENTO DE MARCA 

MISSÃO E VALORES

O modo como uma empresa age é determinante para a sua 

credibilidade e para o seu posicionamento. Afinal, não adianta 

se ver como a maior do setor e não cuidar do atendimento 

ou da boa experiência, por exemplo. É por isso que é essencial 

definir os valores e a missão.

Os valores são as motivações de atuação do negócio. 

Eles servem como “direcionamentos” que indicam o que é 

relevante para a empresa, quais são os pontos essenciais e o 

que se destaca. Desse jeito, os funcionários sabem como agir.

Já a missão é o propósito de existência. Ajudar clientes, 

fortalecer o mercado e transformar a realidade das pessoas 

são pontos para serem trabalhados. Todas as decisões devem 

ser tomadas para que o negócio possa completar a sua missão, 

o que também se reflete em sua imagem.

https://digipaper.com.br/
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CRIAÇÃO DO POSICIONAMENTO DE MARCA 

PERSONALIDADE DA MARCA

Assim como uma pessoa, a identidade de uma marca influencia 

em sua personalidade e forma de apresentação. É 

indispensável que o negócio tenha esses pontos definidos, pois 

é isso que gera identificação.

Uma marca que deseje se colocar como autoridade, por 

exemplo, procura uma personalidade didática e até professoral. 

Já uma marca acessível busca conexão e uma personalidade 

bem leve e até descontraída.

Um bom jeito de definir isso é pensar na marca como pessoa. 

Se o estabelecimento fosse um indivíduo, como seria 

sua personalidade? Ao responder a essa pergunta-chave, é 

possível decidir sobre os pontos essenciais.

https://digipaper.com.br/
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CRIAÇÃO DO POSICIONAMENTO DE MARCA 

TOM DE VOZ

Além de construir a personalidade, é preciso 

pensar em como o estabelecimento vai se 

comunicar com o público. Para finalizar a 

construção de identidade, é o momento de 

determinar o tom de voz.

Defina se a marca vai falar de maneira mais 

acessível ou técnica, bem como se ela vai ser 

séria ou descontraída e até informal. Cada 

negócio e cada público pedem uma alternativa, 

então é preciso considerar tudo isso para 

escolher corretamente.ium aliquiae eius vol

https://digipaper.com.br/


DICAS PARA O POSICIONAMENTO
 DE BRAND MARKETING
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Com a identidade construída, é o momento de explorá-

la para conquistar os melhores resultados. Um bom 
posicionamento de brand marketing é essencial e 

deve ser feito de maneira planejada. Lembre-se de que 

o modo como a marca é vista faz toda a diferença para 

os resultados, como de credibilidade.

DICAS PARA O 
POSICIONAMENTO DE 
BRAND MARKETING

https://digipaper.com.br/
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DICAS PARA O POSICIONAMENTO DE BRAND MARKETING

Para não ter dúvidas sobre o que fazer, confira 4 

dicas essenciais para um brand marketing de sucesso.

DEFINA E REFORCE 
A IDENTIDADE

Não basta apenas criar uma identidade para o 

negócio. É preciso ser verdadeiro, autêntico e 

trabalhar a identidade como parte da rotina. 

Portanto, o processo exige um reforço de 

identidade e suas características.

Os valores, por exemplo, devem ser incorporados 

à realidade do empreendimento e à sua cultura 

organizacional. Também é importante pensar em 

como cada ação se encaixa nessas características, de 

modo a manter a consistência.

https://digipaper.com.br/
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DICAS PARA O POSICIONAMENTO DE BRAND MARKETING

TRABALHE A UNIDADE DE MARCA

Já pensou se a Coca-Cola não tivesse sempre o foco 

de trabalhar com o otimismo e com bons momentos? 

No mínimo, isso criaria uma mensagem confusa, o que 

dificultaria a identificação e a diferenciação. Para evitar 

problemas assim, o ideal é buscar a unidade de marca.

Estabeleça diretrizes sobre como proceder em cada 

situação ou como aplicar os principais valores. Faça 

com que todos os colaboradores entendam como 

transmitir a imagem certa sobre o empreendimento. 

Na hora de usar essas características no marketing, 

o reconhecimento será mais simples.

Um bom exemplo é a Disney. Com a ideia de ser o 

lugar onde os sonhos se tornam realidade, toda a 

empresa age para garantir exatamente isso. A unidade 

de marca cria uma consistência de experiência, 

o que leva ao reconhecimento e ao posicionamento.

https://digipaper.com.br/
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DICAS PARA O POSICIONAMENTO DE BRAND MARKETING

MARQUE PRESENÇA 
NAS REDES SOCIAIS

Já que a visibilidade ajuda a consolidar a imagem da 

empresa, é importante utilizar todas as estratégias 

que estão disponíveis. Entre os canais que podem 

ser aproveitados, estão as redes sociais.

Desenvolver um trabalho nesses ambientes é 

essencial para conseguir conexão com o público 

e expressão dos valores, na prática. Uma atuação 

adequada, inclusive, ajuda a melhorar a visão e a 

percepção das pessoas.

Mas para isso dar certo é fundamental utilizar a 

identidade no planejamento. O tom de voz, a 

personalidade e as demais características devem 

estar presentes nas publicações e interações, pois 

isso solidifica a imagem.

https://digipaper.com.br/
https://digipaper.com.br/qual-e-o-posicionamento-ideal-para-o-marketing-nas-redes-sociais/
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DICAS PARA O POSICIONAMENTO DE BRAND MARKETING

FAÇA COM QUE A 
EMPRESA SE ADAPTE

Por melhor que seja uma estratégia de 

posicionamento do branding, ela não deve ser 

a única a ser executada. O comportamento 

e até as configurações de público ficam 

diferentes com o tempo. Por isso, não dá  

para ignorar a importância de se  

adaptar ao cenário.

Entenda como anda o mercado e quais são 

suas novas necessidades e expectativas. A 

partir disso, defina como o negócio deve se 

portar ou apresentar a sua imagem, de modo 

a acompanhar as transformações. Porém, 

tenha cuidado. A mudança deve ser vista como 

uma evolução e não como uma transformação 

constante de valores e características.

https://digipaper.com.br/


APOSTE NO MONITORAMENTO
 DE BRAND AWARENESS



O brand awareness corresponde ao 
reconhecimento de marca. Também chamada de 

consciência de marca, é a medida de quanto uma marca 

é conhecida ou identificada por seu público. Quando 

alguém se lembra do slogan, da cor do logotipo ou de 

uma campanha, por exemplo, significa que no brand 

awareness é elevado.

APOSTE NO 
MONITORAMENTO DE 
BRAND AWARENESS

Acompanhar esses valores é essencial para entender a 

eficiência da estratégia de brand marketing. Por isso, veja 

algumas dicas para realizar as medições!
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APOSTE NO MONITORAMENTO DE BRAND AWARENESS

FERRAMENTAS A SEREM 
UTILIZADAS

Uma das formas eficientes de medir esse valor 

é por meio das pesquisas de mercado. 

Com amostras significativas, dá para conferir 

quantas pessoas reconhecem o negócio e 

quais são as principais características.

Também é possível usar ferramentas de analytics, 

como das redes sociais e de campanhas específicas. 

O importante é conseguir identificar, de fato, o 

quanto a marca é reconhecida e até lembrada.

MENÇÕES AOS CONCORRENTES

Também é interessante conferir como andam as 

menções aos concorrentes. Se a sua marca é 

muito mais citada ou lembrada que a competição, 

pode significar que ela se tornou top of mind, ou seja, 

a primeira a ser lembrada.

Por outro lado, um competidor que é mais citado 

pode apontar um problema para o seu negócio. 

Mesmo que o reconhecimento seja alto, concorrentes 

acima do seu empreendimento podem ser ameaças. 

Ao acompanhar isso, fica mais fácil tomar decisões.

https://digipaper.com.br/
https://digipaper.com.br/movimentos-do-mercado-o-que-aprender-com-a-analise-da-concorrencia/
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APOSTE NO MONITORAMENTO DE BRAND AWARENESS

 APOIO DE EMPRESA ESPECÍFICA

Para utilizar essas e outras ferramentas importantes, convém 

contar com a ajuda certa. Por isso, é interessante contratar 

um empreendimento especializado em brand marketing 

e na medida de brand awareness. Com os profissionais 

especialistas no assunto, a tarefa fica bem mais simples, eficiente 

e com maiores chances de sucesso.

MÉTRICAS QUALITATIVAS 
E QUANTITATIVAS

Além de tudo, é necessário utilizar indicadores de diversos 

tipos. As métricas quantitativas representam números 

e valores objetivos e ajudam a comparar valores e a definir 

metas específicas. São exemplos:

 » tráfego no site;

 » número de curtidas, comentários e interações;

 » alcance e impressões nas redes 

sociais; e assim por diante.

 » Já as métricas qualitativas são subjetivas e 

expressam, por exemplo, os sentimentos das 

pessoas sobre a marca ou produto. Como tem 

muito a ver com experiências e sensações, também 

é importante para a construção de credibilidade.

https://digipaper.com.br/
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O brand marketing utiliza as qualidades da 
marca para definir o contato e a promoção do 

empreendimento. Com a execução adequada da 

estratégia, é possível aumentar as chances de sucesso e 

até diferenciar o negócio.

CONCLUSÃO

Para aproveitar ao máximo as oportunidades, contrate 

uma empresa especializada e tenha o apoio necessário 

rumo ao bom desempenho!

https://digipaper.com.br/
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A Digipaper é uma agência de marketing que atua há mais de 25 

anos no mercado nacional, com foco na área de design gráfico e 

branding. Ela realiza atividades em diferentes programas corporativos, 

atendendo clientes multinacionais de segmentos diversos.

A missão da Digipaper é o desenvolvimento de soluções criativas 

que superam as expectativas dos clientes. Sua visão é ganhar 

reconhecimento como empresa inovadora em soluções para ações 

de estratégias sustentáveis nas empresas.

Os valores da empresa são: qualidade, confiabilidade, ética, 

pontualidade, sustentabilidade e gestão de talentos.
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