
POSICIONAMENTO DE MARCA
E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

EM TEMPOS DE COVID-19



PARA REFLETIR AO LONGO 
DO NOSSO ENCONTRO....

1
O que motivou você a 

começar o seu negócio?
PROPÓSITO

2
O que torna a sua 

empresa única e especial?
VALORES 

3
Essa motivação 

se reflete nos seus 
produtos e serviços?

POSICIONAMENTO

4
O que pode ser feito para 
seu cliente experimentar 

essa mesma paixão?
ESTRATÉGIA



RAZÃO EMOÇÃO

No consumo, EMOÇÃO e RAZÃO se entrelaçam.
É preciso satisfazer essas duas dimensões 

para conquistar o consumidor.



Como destacar-se ao olhos desse consumidor?

A resposta é DIFERENCIAÇÃO
Diferenciar é agregar valor à marca.

Diferenciar é tornar-se único, especial 
e diferente aos olhos do consumidor.



"Produtos são feitos nas fábricas, 
mas marcas são construídas na mente“

Walter Landor
Designer alemão, pioneiro na indústria do design gráfico, 

sendo um dos primeiros a enfatizar a importância de compreender as emoções 
do usuário para o desenvolvimento das marcas.



Branding é o conjunto de ações usadas 
na gestão de uma marca. 

É a estratégia traçada para posicionar 
uma marca na mente e no coração 

do seu consumidor.



Branding envolve ações de:

POSICIONAMENTO
IDENTIDADE

PRODUTO
MARKETING
PUBLICIDADE

FIQUE ATENTO!
Ações de branding são fundamentais para
conquistar clientes e fãs para a sua marca!



“O Posicionamento da Marca é 
uma declaração que sintetiza como a 
Marca se diferencia na mente de seus 
clientes e o espaço que ela pretende 
ocupar no mercado.”
Thymus Branding

Existem formas diferentes de se posicionar
mas você deve ser fiel àquela que escolher para a sua marca:

> melhor preço,
> melhor produto ou serviço,
> serviços de valor agregado, 
> facilidade de acesso/conveniência, 
> experiência do cliente/experiências memoráveis.





E  A SUA EMPRESA?

Que imagem você construiu para ela? 



PÚBLICO-ALVO

Com quem fala?

Qual a língua desse 
público?

Como ele se comunica?

PERSONALIDADE

Que imagem transmite?

Qual é a imagem 
da marca?

Qual deve ser o 
posicionamento de valor?

MENSAGEM

Que benefícios e 
diferenciais são

destacados?

O que a empresa
oferece?



COMO A PANDEMIA AFETA TUDO ISSO?



1
Funcionamento
das empresas

MUDA!

2
Comportamento

dos consumidores
MUDA! 

3
Necessidade dos 

consumidores
MUDA!

E os valores da sua empresa?
NÃO MUDAM!

E a imagem da sua empresa?
NÃO DEVERIA MUDAR...



1
Funcionamento
das empresas

Ex.
|

FORMA DE ATENDIMENTO

OFERTA DE SERVIÇOS E 
PRODUTOS

|
MODELO DE NEGÓCIOS

2
Comportamento

dos consumidores
Ex.
|

FORMA DE SE 
COMUNICAR

|
LOGÍSTICA

|
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

3
Necessidade dos 

consumidores
Ex.
|

ATENDIMENTO 
|

PRODUTOS E SERVIÇOS

Mas processos, ações e estratégias precisam 
ser ajustadas rapidamente!













E COMO VOCÊ PODE SE POSICIONAR?



...Pequenos negócios que passaram a inovar e 
mudaram seu modelo de negócio estão conseguindo 
se manter. “Observamos que, ainda que em um 
percentual baixo, se comparado ao resultado macro 
da pesquisa, os empresários que enxergaram 
oportunidades e se reinventaram saltaram na frente 
dos outros. Segundo nossa pesquisa, entre as micro e 
pequenas empresas que tiveram crescimento na 
receita durante a crise, cerca de 48% mudaram o 
modo de funcionamento, apostando mais em 
entregas online e serviços na internet”,



Sua empresa mudou o funcionamento com a crise?
• 6,6% - não mudaram a forma de funcionar
• 31% - mudaram o funcionamento
• 58,9% - interromperam o funcionamento temporariamente
• 3,5 % - decidiram fechar de vez

Entre as empresas que mudaram seu funcionamento
• 41,9% estão atuando apenas para entregas ou online
• 41,2% - estão com horário reduzido
• 21,6% - adotaram o teletrabalho (home office)
• 15,3% - implementaram o rodízio de funcionários
• 5,9% - adotaram drive thru

Como seu negócio está sendo afetado em termos de 
faturamento mensal
• Aumentou - 2,4%
• Diminuiu - 87,5%
• Permaneceu igual - 2,9%
• Não sabe ou não quis responder - 7,2%

Em relação aos funcionários - tomou alguma medida?
• 46,8% - ainda não tomou medidas
• 28% -férias coletivas
• 17,8% - suspensão de contrato de trabalho
• 17% - redução da jornada de trabalho com redução de salários

Você precisará pedir empréstimos para manter seu negócio em 
funcionamento sem gerar demissões?
• 54,9% - sim
• 17% - não
• 28,1% - não sabe ou não respondeu

SOBRE AS MEDIDAS ANUNCIADAS PELO GOVERNO NAS ÚLTIMAS SEMANAS
Suspensão de contratos de trabalho e redução de jornada com compensação 
do governo para empregado
62% - ouviram falar
22,8% - conhecem bem
15,3% - não conhecem

Nota Técnica: 6.080 Entrevistados em todas as Unidades Federativas; Margem de erro de +/-1% para o resultado 
nacional; intervalo de confiança de 95%.

A PESQUISA EM DETALHES



A MESMA ESSÊNCIA, UM NOVO FORMATO







Bloise Buffet: Amor pela boa mesa
O que uma família de imigrantes italianos da região da 
Calábria e outra, de Campos dos Goitacazes, no Rio de 
Janeiro, têm em comum?
A paixão pela refeição em família, onde a mesa farta e a 
qualidade dos ingredientes fazem de qualquer refeição 
um evento.
Levar esses grandes eventos familiares para o público foi 
apenas uma conseqüência natural para Thatiane Bloise e 
Gildo Borges, fundadores do Bloise Buffet, que souberam 
aliar o amor pela boa mesa ao profissionalismo de um 
serviço impecável e inovador, cuidando dos mínimos 
detalhes para servir com excelência, desde um pequeno 
coffee-break a um banquete para mil talheres.
Pois, afinal, conforme eles aprenderam em suas casas, 
com paixão e dedicação qualquer mesa transforma-se 
em um grande evento.







UNIÃO DE ESFORÇOS PELA MÚSICA





SOBRE ZIRIGUIDUM
Ziriguidum é um site pioneiro. Lançado em março de 1996 
foi o primeiro endereço na internet a falar exclusivamente 
sobre música brasileira. Dois anos depois Ziriguidum 
começou a experimentar formatos multimídia lançando o 
primeiro programa de rádio feito exclusivamente para 
internet (conceito que hoje é conhecido como podcast). 

Por RadioAtivo passaram entrevistas com nomes como 
Rita Lee, Leila Pinheiro, Zélia Duncan, Paulinho Moska 
entre outros. Antes das plataformas digitais Ziriguidum 
também trouxe para o público lançamentos em primeira 
mão publicando álbuns na íntegra de artistas como Maria 
Bethânia, Francis Hime, Luiz Melodia, Arnaldo Antunes e 
Rita Lee. O conteúdo em vídeo veio em 2007 com 
lançamento de clips, DVDs e cobertura de shows com 
imagens produzidas exclusivamente para o site.





AJUSTE DE PROCESSOS PARA MANTER A ESSÊNCIA













VOLTANDO ÀS NOSSAS 
4 PERGUNTAS INICIAIS...

1
O que motivou você a 

começar o seu negócio?
PROPÓSITO

2
O que torna a sua 

empresa única e especial?
VALORES 

3
Essa motivação 

se reflete nos seus 
produtos e serviços?

POSICIONAMENTO

4
O que pode ser feito para 
seu cliente experimentar 

essa mesma paixão?
ESTRATÉGIA



E VOCÊ:
como pretende tornar a sua marca 

única para seu cliente
nesse momento de crise?




