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RESUMO 

O presente trabalho tem um tema focado para a gestão de marcas, mais 
precisamente para uma de suas estratégias que é o reposicionamento. Tem 
como objetivo analisar a nova campanha de reposicionamento do Banco do 
Brasil (2012), e as estratégias utilizadas nesse processo, assim como, 
compreender a importância do gerenciamento de marcas para reposicionar no 
mercado. Neste processo estratégico utilizado pela instituição para posicionar a 
empresa para um novo conceito, utilizou-se como ferramenta do Marketing a 
substituição do Slogan, que deixa de ser “Todo Seu”, para ser, “Bom pra 
Todos”. Para realização deste trabalho se fez necessário uma pesquisa 
bibliográfica, a fim de compreender os conceitos de: marca gerenciamento de 
marcas, (Re) posicionamento de marcas e um estudo de caso da campanha 
que marca um novo posicionamento do Banco do Brasil. Através da análise 
realizada, foi possível identificar que o Banco do Brasil agregou valor à marca 
junto aos clientes, uma vez que conseguiu desenvolver emoções e 
associações veiculadas à marca, que reforçaram a sua nova identidade.   

Palavras-chave: Gerenciamento de marca. Reposicionamento de marca.  
Banco do Brasil. 

 

 



  
 

ABSTRACT 

This work has a theme focused for the management of brands, more precisely 

to one of its strategies that is the repositioning. Aims to analyze the new 

campaign of repositioning of the Bank of Brazil (2012), and the strategies used 

in this process, as well as understand the importance of management of brands 

to reposition the market. In this strategic process used by the institution to 

reposition the company for a new concept, it was used as tool of Marketing the 

substitution of Slogan, it ceases to be "All Your" for to become "Good for All". 

For this study it was necessary a bibliographic search in order to understand the 

concepts of: brand management of brands, (Re) positioning of brands  and a 

case study of  campaign that mark a new positioning of the Bank of Brazil. 

Through of the analysis realized, was possible to diagnose that the Bank of 

Brazil  has added value to the brand together to customers once that had 

success in develop emotions and associations, conveyed  the brand, which 

reinforced its new identity. 

Keywords: Brand management. Brand repositioning. Bank of Brazil 
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INTRODUÇÃO  

 

Muito antes das marcas atingirem o conceito que se têm hoje, elas 

representavam somente um elemento para identificação de um produto, que 

servia para dizer qual era a empresa e o que produzia.  

Atualmente, uma marca representa mais do que apenas um termo 

usado para identificar um produto e diferenciá-los dos concorrentes, elas 

configuram um conjunto de valores tangíveis e intangíveis, que visa gerar um 

relacionamento afetivo com o consumidor, sendo um fator determinante para 

uma decisão na hora da compra.  

 Pode-se perceber que ao longo dos tempos, com as grandes 

transformações mercadológicas decorrentes do grande avanço dos comércios, 

que passaram a oferecer inúmeras possibilidades de compras e os produtos 

tornando-se cada vez mais parecidos, fizeram com que as empresas 

buscassem diferenciar os seus produtos dos concorrentes, atender às 

necessidades dos consumidores, conquistando-os e convencendo-os a 

aderirem as suas marcas. Conforme relata Pinho (1996, p.8). 

Na medida em que cresceu consideravelmente a oferta de produtos e 
serviços, aumentando as opções de escolha do consumidor, e 
quando os novos produtos disputam segmentos bastante específicos, 
outros novos fatores passam a desempenhar um importante papel no 
processo de seleção da marca.   

Desse modo, com o aumento da concorrência, a marca ganhou 

relevância, vários atributos lhes foram associados, com a finalidade de se 

manter um diferencial entre os produtos semelhantes, contribuindo desta 

forma, para uma decisão final do consumidor na hora da compra.   

Num ambiente marcado por uma disputa pela preferência 

mercadológica, as organizações precisam desenvolver métodos com o intuito 

de manter os seus clientes, conseguirem novos, e como consequência, manter 

um nível competitivo no mercado.  

No entanto, é necessário que as instituições busquem manter um 

posicionamento correto para suas marcas, de forma a diferenciar seus 

produtos ou serviços dos concorrentes, conquistando a preferência dos 

consumidores.  
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No que diz respeito aos seus valores, as marcas possuem valores 

tangíveis e intangíveis. Os tangíveis são os que correspondem as suas formas 

físicas, produto, embalagens, entre outros. E os intangíveis correspondem as 

suas emoções, valores, como a reputação da empresa.  

Apesar de existirem os valores tangíveis, são os intangíveis que 

merecem muita atenção ao se pensar em manter um contato entre marca e o 

público alvo, tendo em vista que com a mudança de comportamento do 

consumidor, seus gostos, desejos e necessidades são alterados.  

Em muitos casos, quando ocorre uma mudança nesses critérios 

supracitados, por parte dos consumidores, as organizações procuram mudar 

suas referências, posicionando suas marcas para um novo conceito. 

Dentre inúmeras formas de mudar as referências existentes para o 

posicionamento de uma marca, é utilizada a estratégia de construção do 

slogan, que se apresenta como a frase que posiciona a empresa, na medida 

em que carrega nas suas entrelinhas a mensagem e imagem que a empresa 

deseja transmitir para seu público. 

Diante da importância das estratégias de posicionamento de marca, o 

trabalho tem como tema, Gerenciamento de marcas: Uma análise da estratégia 

de (re) posicionamento da marca Banco do Brasil, que tem como objetivo 

analisar a nova campanha de reposicionamento do Banco do Brasil “Bom pra 

Todos”, na tentativa de posicionar a marca no mercado para um novo conceito, 

e as estratégias utilizadas para esse processo, assim como, compreender a 

importância do gerenciamento de marcas para reposicionar no mercado 

A escolha por esse assunto se deu pelo fato de se tratar de um caso 

concreto e atual que o Banco do Brasil está passando, no que se refere ao seu 

reposicionamento. 

No campo teórico, abordaram-se conceitos, gerenciamento e (re) 

posicionamento de marcas. Gerenciamento e poder da marca com Pinho 

(1996), (re) posicionamento de marcas, com Lupetti (2003) e Corrêa.  (2008).  

Possibilitando um maior embasamento para a análise das estratégias utilizadas 

pela nova campanha do Banco do Brasil neste ano, intitulada “Bom Pra Todos”.  
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O trabalho é divido em três capítulos. O primeiro aborda os conceitos 

sobre gerenciamento de marcas, o conceito e valores da marca, como é 

processo de gerência da marca e sua importância para poder manter a 

competitividade no mercado.    

O segundo trata dos conceitos de posicionamento e reposicionamento 

de marcas, e do slogan como forma de (re) posicionar a marca.  

No terceiro capitulo é realizada a análise das estratégias utilizadas na 

campanha do Banco do Brasil para gerenciar e (re) posicionar a marca para um 

novo conceito. 

Desta forma, o trabalho propõe identificar e compreender as estratégias 

que foram utilizadas pelo Banco do Brasil para reposicionar a marca em busca 

de um novo conceito no mercado.  
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CAPÍTULO 1 BRANDING – O PROCESSO DE GERENCIAMENTO 

DE MARCA 

 

A disseminação dos avanços tecnológicos e a rapidez com que foram 

absorvidos pelas pessoas, possibilitaram para que as empresas tivessem um 

maior acesso às pesquisas e aos procedimentos de produção que fortalecem 

as qualidades físicas e emocionais das marcas. Trazendo assim uma alta 

produtividade por parte das empresas, permitindo que os fabricantes 

produzissem produtos cada vez mais semelhantes, eliminando seus 

diferenciais.  

Como consequência, gerou uma alta valorização da marca como 

elemento essencial para diferenciar os produtos. Nesse contexto, as marcas 

passaram a representar mais do que o produto em si, incorporaram um 

conjunto de valores tangíveis e intangíveis que contribuíram para diferenciá-la 

entre as demais concorrentes (PINHO, 1996). 

Em virtude da grande concorrência causada pelos avanços tecnológicos, 

as empresas que até então estavam estabilizadas, na simples monotonia do 

produzir e vender , passaram a vivenciar uma concorrência acirrada, na luta 

por diferenciar seus produtos dos demais.  

Segundo Corrêa (2008, p.149), “O mercado, ávido por produtos, tinha 

que adquirir o que lhe era oferecido”, assim se procedia na era industrial, antes 

do aparecimento das concorrências e dos avanços tecnológicos, ou seja, 

bastava produzir um bem ou serviço para que ele fosse consumido.  
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Com o aumento da concorrência, as organizações passaram a buscar 

maneiras para diferenciar seus produtos. Nesse contexto, as empresas 

visavam o mercado, alicerçadas cada vez mais às técnicas de Marketing, 

incorporando não só os atributos físicos, como os valores desejados pelo 

público consumidor; ou seja, uma combinação dos atributos tangíveis e 

intangíveis da marca. Como aborda Pinho (1996, p. 11): 

 
Com o recente desenvolvimento e a aplicação cada vez mais 
extensivas das técnicas de Marketing, a natureza das marcas 
também modificou-se. Novas funções foram sendo incorporadas e, 
consequentemente, as marcas nominais vão se constituindo em 
elementos primordiais no composto de Marketing das empresas 
comerciais, industriais e de prestações de serviços.  
 
 

Com isso, as marcas incorporaram elementos que estreitam o 

relacionamento entre produto, marca ou serviços com o consumidor.    

Dessa forma, a busca por um diferencial no mercado requer um 

gerenciamento da marca para o público. Martins (2005), diz que as ações de 

grande impacto no mercado não necessitam de muito investimento financeiro, 

e sim de uma orientação de trabalho, que carregue o esforço de uma produção 

e gerenciamento de marcas, isto é, o esforço de criar uma percepção que o 

consumidor terá sobre determinada marca. 

Antes de abordar sobre o processo de gerenciamento de marcas, torna-

se necessário conceituar a marca. 

 

1.1 Marca: Conceito, definição e valor 

 

O conceito de marca, dado em primeiro momento, compreendia a mera 

utilização de um nome, um símbolo em determinado produto ou serviço e tinha 

por principal função, identificar e diferenciar seu fabricante: 

 

A American Marketing Association define uma marca da seguinte 
forma: Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação dos 
mesmos, que tem o propósito de identificar bens ou serviços de um 
vendedor ou grupo de vendedores e de diferenciá-lo de 
concorrentes. (KOTLER, 2009, p.393). 
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Assim, pode-se ter a marca como uma combinação de elementos 

tangíveis e intangíveis, representando um dos principais elementos 

diferenciadores para uma empresa. 

Pinho (1996, p.11) também define o conceito de marca similar à 

definição anterior, para ele, inicialmente as marcas representavam como 

principal função a diferenciação dos produtos dos fabricantes: 

 
Os sinetes, selos, siglas símbolos e, mais modernamente marcas 
desempenhavam primordialmente a função de identificar os produtos 
e serviços por eles assinalados e diferenciá-los daqueles produzidos 
pela concorrência. 
 
 

Dessa forma, as marcas até então constituíam uma utilização de um 

simples símbolo, usado unicamente para identificar as mercadorias e 

diferenciá-los dos outros produtos. 

Pinho (1996) relata que o uso pioneiro da marca como fator principal de 

diferenciação  ocorreu na Escócia, no ano de 1835, com a introdução da marca 

Old Smuggler, criada para indicar e diferenciar uma linha de uísque que 

utilizava um sistema diferenciado de destilação.  

Atualmente, uma marca carrega consigo um grande potencial 

comunicativo, poder de diferenciação, originalidade e compreende todo um 

conjunto de valores e atributos que lhes são agregados, a fim de conquistar a 

preferência junto ao público, diferenciá-la entre as demais concorrentes e 

explanar a missão da empresa, criando ao longo do tempo com as 

experiências, um laço de fidelidade com o consumidor, gerando uma duradoura 

e proveitosa competitividade.  Passando a ser peça fundamental no processo 

decisório da compra. 

Dessa forma, o conceito de marca é mais abrangente do que 

simplesmente identificar “seu dono”, uma vez que representa a relação de valor 

com os consumidores.  

Para Kotler (1998, p.393), “Essencialmente uma marca representa a 

promessa de o vendedor entregar um conjunto específico de características, 

benefícios e serviços aos consumidores”. 
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 Logo, uma marca representa para o consumidor, um conjunto de 

atributos que lhe é entregue, proporcionando não apenas o benefício funcional 

que a categoria do produto oferece, mas também uma sucessão de outros 

benefícios complementares, que consistem nos atributos de diferenciação que 

as marcas mantem para se distinguirem, e efetivamente influenciarem para 

uma preferência da compra.   

 Segundo Pinho (1996), a marca se apresenta verdadeiramente como 

fator principal para a construção de uma posição privilegiada no mercado e 

para o crescimento da empresa. 

 
(...) a influencia da marca para o sucesso da empresa torna-se cada 
vez mais incontentável diante do poder por ela demostrado em criar 
associações positivas que possam garantir ao produto posições 
firmes no mercado consumidor, persistindo durante longo período de 
tempo e ainda sendo capaz de resistir aos avanços da concorrência 
(PINHO, 1996, p. 8). 

 
 

Tendo em vista o poder da marca não apenas para diferenciar um 

produto ou serviço da concorrência, mas também para a criação de valores 

entre consumidor e marca, percebe-se o quanto a marca representa para uma 

organização na medida em que consegue sugerir associações suficientemente 

capazes de garantir aos produtos uma vantagem competitiva junto aos 

concorrentes.  

 

1.2 O valor da marca 

 

Diferente do conceito de marca que se tinha inicialmente, que se prendia 

apenas identificar e diferenciar os fabricantes dos produtos a marca, 

atualmente, oferece ao consumidor uma gama de atributos.  

Desse modo, quando o consumidor vai a um supermercado e escolhe 

por um produto x, ele está pondo em prática o processo rigoroso de associar 

uma série de atributos e benefícios a essa marca, motivo que o influenciou a 

comprá-lo, isto significa que ele está levando para casa não só o produto real, 

físico, mas todos os valores oferecidos pela marca. 
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Pinho (1996, p.43) aborda essa questão:  

 
Uma marca passa a significar não apenas um produto ou serviço, 
mas incorpora um conjunto de valores tangíveis e intangíveis 
relevantes para o consumidor e que contribui para diferenciá-la 
daquelas que lhe são similares. Assim ao adquirir um produto, o 
consumidor não compra apenas um bem, mas todo o conjunto de 
valores e atributos da marca.  
 
 

Assim, as marcas expressam características para serem absorvidas 

pelos consumidores. Quando esse objetivo é atingido, as marcas são 

identificadas na memória e no gosto do cliente, que passam a enxergar 

simbolicamente as experiências sugeridas pela marca.  

Para Martins (2205), o consumidor pode até pagar conscientemente 

mais caro por um produto, desde que se possa perceber que está recebendo 

valores emocionais pela troca.   

As marcas também possuem seus valores tangíveis e intangíveis. 

Tangível que correspondem ao produto em si, a sua forma física, como 

embalagem, símbolos, comunicação, apresentação e entre outros , bem como 

seus valores intangíveis, que correspondem às experiências emocionais 

vivenciadas pelos consumidores, como confiabilidade, crença e outros.  

 
As associações evocadas pela imagem de marca podem ser 
tangíveis (hard) ou intangíveis (soft). As primeiras dizem respeito aos 
atributos funcionais, tais como performance do produto, preço, 
garantia, serviços e tecnologia. As intangíveis ou emocionais são 
atributos como masculinidade, entusiasmo, confiança, diversão, 
eficiência. Os atributos Soft garantem um maior reconhecimento das 
diferenças entre as marcas mais importantes de uma categoria e, 
portanto, causam maior impacto no comportamento do consumidor. 
(PINHO, 1996, p. 50). 

 

Ainda sobre o pensamento do autor, não se pode passar despercebido 

os benefícios tangíveis dos produtos, visto que, em termos das qualidades 

funcionais do produto real, contribuem para que uma empresa possa manter 

um nível competitivo.    
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São os valores intangíveis, considerados como o valor da marca, que 

conseguem fazer as associações suficientemente capazes de criar percepções 

no consumidor e produzir uma diferenciação entre produto e os concorrentes: 

 

Não se pode negar que a qualidade do produto – ou a prestação de 
serviços de qualidade superior – é essencial para o sucesso de uma 
marca, e que nenhuma marca de sucesso pode sobreviver sem que 
satisfaça as necessidades do consumidor. Todavia, parece inevitável 
que as marcas guardam uma relação cada vez maior om fatores 
intangíveis, com a missão de construir e manter um mix de atributos, 
tangíveis ou não, que seja relevantes e contribuam para uma melhor 
distinção entre o produto e seus concorrentes (PINHO, 1996, p. 8). 

 

Dessa forma, a intangibilidade pode ser considerada como fator 

essencial para criar associações que sugira ser de grande interesse pelos 

consumidores. 

Segundo Troiano (2004) apud Corrêa (2009, p. 311), o valor da marca “é 

um conjunto organizado de sentimentos e percepções que são criados no 

consumidor em relação à marca que a torne mais do que simplesmente 

diferente dos concorrentes”.   

Sendo assim, seus valores, e em especial os valores intangíveis, devem 

ser gerenciados estrategicamente com muita cautela e inteligência, pois são 

através das marcas que são criadas as associações necessárias para 

persuadir os consumidores e transmitir seus ideais.   

Segundo Pinho (1996, p. 16): 

 
A marca nominal pode também conferir certa conotação ao produto, 
permitindo que o consumidor satisfeito possa encontrá-lo com 
facilidade e efetuar uma nova compra, mediante o reconhecimento 
da marca, o que pode determinar, (...) o desenvolvimento da 
chamada fidelidade à marca. 

 

Uma vez que a marca é reconhecida e identificada pelo consumidor cria-

se certo grau de associações com a marca, o consumidor passa a identificá-la 

para si como sendo satisfatória, passando a ser sua escolha de agora em 

diante; que num todo se resume a fidelidade à marca.  
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Ainda para o autor, a fidelidade a marca pode ser desenvolvida pela 

experiência de uso, pelo conhecimento, por associações promovidas e pela 

qualidade percebida pela marca. 

A percepção da qualidade da marca pelo consumidor trata-se da 

aceitação do seu conceito. O que ela está prometendo as pessoas através dos 

seus atributos, de forma a gerar uma fidelidade e consequentemente uma 

repetição contínua e satisfatória da compra dos serviços ou produtos da marca, 

como aborda Pinho (1996, p.86): 

A qualidade percebida pode ser definida como a percepção do 
consumidor da qualidade total ou superioridade de um produto ou 
serviço com respeito aos seus propósitos e em relação às alternativas 
existentes. 

 

 Portanto, o valor da marca se encontra na sua identificação pelo 

consumidor, resposta gerada pelo público ao identificar vantagens através do 

conjunto de características que ela carrega e transmite para o consumidor.  

Para Lupetti (2003, p.6-7), a identificação de uma marca é a 

compreensão que o consumidor faz dos atributos apresentado pela empresa. 

Esses atributos retratam a missão da empresa e acarretam as promessas aos 

clientes.  

A autora ainda afirma que essas características podem ser entendidas 

como significado da marca, traçando assim vários níveis de significados, sendo 

eles: atributos, benefícios, cultura e valores, e personalidade. Com isso, uma 

marca passa a identificar e significar algo, abaixo definidos: 

Atributos: São as características que se agregam a empresa sugerindo 

qualidade superior. 

Benefícios: O que os clientes esperam ganhar com a decisão de consumo 

daquela marca.  

Cultura e Valor: As marcas também passam a transmitir conceitos de valores 

e cultura da empresa.  

Personalidade: É a forma como a empresa se mostrará perante seus 

consumidores, com objetivo de explanar a competência da sua marca. 
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Deste modo, esses significados incorporados à marca, não só 

conquistará o consumidor, mas, levará a marca a alcançar uma imagem 

privilegiada na percepção dos consumidores.    

No que se refere ao valor das marcas, poderia-se dizer que elas podem 

valer mais que os próprios produtos, serviços e instalações físicas das 

empresas. Conforme Pinho (1996, p. 7), “ninguém tem mais dúvida que a 

marca vale mais do que uma indústria e suas instalações, por mais grandiosa 

que sejam”.   

Uma marca bem posicionada transforma-se no bem mais valioso de uma 

empresa, que deve gerenciá-la da melhor forma possível, a fim de agregar 

valor patrimonial à marca, conquistando atributos financeiros pelo poder de 

associação que o consumidor firma com a marca, bem como melhorando sua 

atuação junto aos fornecedores e contribuindo para determinar o brand equity, 

como valor patrimonial e financeiro a marca.  

   Para Pinho, “Brand equity é o incremento patrimonial que vai se juntar 

ao patrimônio líquido, perfazendo o valor da venda da empresa e de suas 

marcas” (Pinto e Troiano apud Pinho 1996, p. 46).  

Dessa forma, o brand equity, resulta da administração dos todos os 

valores tangíveis e intangíveis acrescidos à marca, produto ou serviços. É o 

conjunto de qualidades com que a mesma se apresenta para persuadir o 

consumidor a adquiri-la. 

Para Strunck (2007, p.32), Brand-equity é o resultado da junção de todos 

os atributos, tangíveis e intangíveis da marca, finalizando em um conjunto de 

qualidades que se confira no valor da marca: 

 
Brand-equity é a resultante de todas as qualidades e atributos 
relacionados a uma marca. O poder que ela tem (isolada das 
características do produto ou serviço) para convencer um 
consumidor a escolhê-la em meio a concorrência, ou seja, tudo de 
tangível que uma marca possui, que contribua para seu crescimento 
e lucratividade. 

 
 

Assim, o valor patrimonial da marca se encontra intrinsicamente ligada à 

forma como o seu conceito de valor consegue conduzir sua força para os 

produtos, serviços e para a empresa que a possui.  
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Segundo Pinho (1996), o valor do brand equity segue duas dimensões: 

como valor patrimonial da marca e como valor agregado a marca. Para o autor, 

essas duas dimensões não se separam, de modo que, o valor que se pode 

agregar a uma marca certamente levará o desenvolvimento do valor 

patrimonial.  

Aaker (1991) apud Pinho (1996) aborda que as dimensões no qual o 

brand equity se baseia para a criação do valor da marca, podem ser expostas 

da seguinte forma: Fidelidade à marca; Conhecimento do nome da marca; 

Qualidade percebida; Associações promovidas pela marca; Ativos do 

proprietário da marca.  

Fidelidade à marca: Consiste em conquistar novos adeptos, mas 

principalmente manter os já existentes e que se mostram satisfeitos. Resume-

se na intensidade do elo do consumidor com a marca. 

Conhecimento do nome da marca: Capacidade de uma marca ser lembrada 

pelo consumidor ao ser mencionado uma categoria de produtos. 

Qualidade percebida: A percepção do consumidor ao que diz respeito à 

primazia dos produtos ou serviços da concorrência. 

Associação promovida pela marca: A reunião dos atributos e benefícios à 

marca são os significados que os consumidores atribuem a ela. 

Ativos do proprietário da marca: Consiste basicamente na relação com os 

canais de distribuição.  

Segundo Kotler (1998), alguns analistas consideram que a marca é um 

atributo tão poderoso, que se tornou um ativo permanente da empresa, produto 

ou serviço, sendo considerado membro vital no processo decisório da compra.  

Percebe-se que o valor de uma marca é construído a partir de um 

trabalho que envolve a manutenção dos elementos que a compõe, quando se 

refere às características funcionais, simbólicos e emocional agregado a essa 

determinada marca. 
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1.3 Gerenciamento de marca: Estratégia de Marketing para gerir ações, 

posicionar e agregar valor à marca 

 

Em um ambiente cada vez mais competitivo, com mudanças 

acontecendo aceleradamente em decorrência das grandes tecnologias, os 

mercados também oferecem maiores possibilidades de escolhas de produtos e 

serviços, o que leva as grandes organizações a pensarem além de vender 

somente o produto. Elas querem manter um diferencial para a marca da 

empresa, que garanta vantagem competitiva, levando assim o consumidor, que 

se encontra cada vez mais exigente, a efetuar a compra pela satisfação que lhe 

será entregue. 

Para Corrêa (2008), na tentativa de se manterem na competitividade, as 

empresas precisam trabalhar as marcas de forma que traga benefícios e 

represente valores inestimáveis para o consumidor, conferindo um diferencial 

que o distingue dos concorrentes.  

Martins (2006) relata a importância das empresas desenvolverem novos 

processos, produtos e serviços, estabelecer laços confiáveis com o 

consumidor, planejar e controlar as estratégias competitivas. Enfim, trabalhar 

todas as estratégias da empresa que estabeleça sua competência.  

Para se entender o processo de gerenciamento de marca, 

primeiramente é necessário definir e compreender o conceito de Marketing, 

destacando a sua importância como estratégia para gerir marcas.  

As mudanças no hábito dos consumidores, como modificações nas suas 

necessidades, desejos e reações, levaram as empresas a acompanharem 

essas mudanças e se adaptarem ao novo mercado competitivo e aos novos 

gostos dos consumidores, como aborda Martins (2005, p.119): 

 

Nem todas as empresas necessitam ou querem crescer, mas todas 
devem estar preparadas para se adaptar aos mercados competitivos, 
as mudanças nas regras de jogo e as constantes modificações nas 
necessidades e reações dos consumidores. O adequado 
entendimento do Marketing pelos gestores dos negócios pode facilitar 
esse processo. 
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Assim, é importante que as empresas passem a adotar uma nova 

orientação de mercado fundamentada nos preceitos do Marketing.  

Ainda para o autor, Marketing pode ser entendido como o caminho pelo 

qual as organizações conseguem desenvolver ações que motivem o 

consumidor a consumir as marcas. 

Na mesma linha de pensamento de Martins (2005), para Ries (2000, p. 

3) o Marketing “envolve descobrir o que os consumidores querem, para depois 

lhes oferecer de forma melhor e mais barata que os concorrentes”.   

Esse processo procura enxergar a potencialidade do mercado e 

entender o comportamento do consumidor, o que eles pensam, o querem e o 

que não querem das empresas. 

Segundo Tavares (Op Cit.), o termo Marketing vem do Latim mercari, e 

significa mercado, ação de comercializar e trocar.  

Conforme a ideia de Tavares (2003), Mc Daniel e Gates (2006, p.6), 

também relatam que “Marketing é o processo de planejar e exercer a 

concepção, o apreçamento, a promoção e a distribuição de ideias, bens e 

serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e 

organizacionais”.    

Reforçando as ideias dos autores supracitados, para Kotler (1998, p.27) 

conceitua Marketing como “um processo social e gerencial pelo qual indivíduos 

e grupos obtêm o que necessitam e desejam, através da criação, ofertas e 

trocas de produtos de valor com outros”.  

O autor relata ainda que o conceito de Marketing é um processo de 

desenvolver ideias com o objetivo de criar mudanças satisfatórias que atendam 

as necessidades e os desejos dos clientes, e para atingir esse efeito, as 

organizações precisam ultrapassar a concorrência e se mostrarem mais 

eficazes.  

Para Mc Daniel e Gates (Op.Cit, p. 6), os mercados tentam estimular a 

troca oferecendo “os bens ou serviços certos para as pessoas certas, no lugar 

certo, na hora certa e ao preço certo, usando as técnicas de promoção certas”.   
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Assim, entende-se o Marketing como um processo de habilidades, uma 

combinação de ideias desenvolvida e gerenciada para o mercado, com intuito 

de encontrar oportunidades competitivas que gere uma proposta de valor único 

e diferenciador a fim de posicionar e penetrar uma marca na mente das 

pessoas, com a finalidade de criar valor incomparável para o cliente e para as 

organizações.  

Ainda para Mc Daniel e Gates (2006), para chegar a esse caminho, 

tomando as decisões corretas, os administradores precisam fazer uso de 

informações precisas do ambiente comercial, identificando falhas, 

oportunidades e planejando ações. Para os autores, “a pesquisa de Marketing 

é um meio básico para se obter essas informações”.  

Segundo a American Marketing association (AMA) apud Corrêa (2009, p. 

86), a pesquisa de Marketing é a “obtenção sistematizada, armazenamento e 

análise de dados sobre situação de Marketing de produtos e serviços”.  

Para Mc Daniel e Gates (Op. Cit, p.6), a pesquisa de Marketing é um 

meio essencial para se alcançar a direção das tomadas de decisões: “pesquisa 

de Marketing é o planejamento, a coleta e análise de dados relevantes para a 

tomada de decisões de Marketing e para a comunicação dos resultados dessa 

análise à administração”.  

Portanto, a pesquisa de Marketing procura identificar as necessidades 

do mercado-alvo e as oportunidades. 

Para os autores, a pesquisa de Marketing desempenha dois importantes 

papeis no processo de relacionamento do consumidor com a marca. Em 

primeiro plano, desempenha o papel de avaliar o retorno da eficiência do 

Marketing, determinando o percurso para as mudanças necessárias.  Em 

segundo plano, desempenha o papel de encontrar oportunidades e gerenciá-

las.   

 

A pesquisa de Marketing desempenha dois importantes papeis no 
sistema de Marketing. Em primeiro lugar, faz parte do processo de 
feedback da inteligência de Marketing. Ela abastece os tomadores 
de decisões com dados sobre a eficiência do mix de Marketing atual 
e fornece percepções para as mudanças necessárias. Em segundo 
lugar, a pesquisa de Marketing é a principal ferramenta para explorar 
novas oportunidades no mercado. A pesquisa de segmentação e a 



 25 
 

de novos produtos ajudam a identificar as oportunidades mais 
lucrativas para os gerentes de Marketing (MC DANIEL e GATES, 
2006, p. 8). 

        

Dessa forma, a pesquisa de Marketing é um elemento indispensável 

para que as empresas, através da coleta de dados obtidos, possam encontrar a 

melhor estratégia a ser posta em prática para alcançar os objetivos da 

empresa.  

No que se refere às estratégias de Marketing, Peter (2009, p. 27) define 

como “(...) um conjunto de estímulos introduzidos no ambiente dos 

consumidores com o intuito de influenciar seu afeto, cognição e 

comportamento”. 

Ainda para o autor, as estratégias de Marketing devem ser 

desenvolvidas segundo análise do consumidor. Certamente se uma pesquisa 

detecta insatisfação em algum critério por parte dos clientes sobre determinada 

marca, produto ou serviço, a empresa deve trabalhar sua imagem baseada 

nessa insatisfação que foi detectada, desenvolvendo adequadamente aquela 

estratégia que melhor atenderá o seu cliente.   

 O resultado dessas ações configura o Branding. São técnicas, que 

praticadas com eficiência, norteiam as ações que serão tomadas para que haja 

uma construção e um fortalecimento da marca: 

 

Branding é um conjunto de ações ligadas á administração das 
marcas. São ações que, tomadas com conhecimento e competência, 
levam as marcas além da natureza econômica, passando a fazer 
parte da cultura, e influenciar a vida das pessoas. Ações com 
capacidade de simplificar e enriquecer nossas vidas num mundo 
cada vez mais confuso e complexo (MARTINS, 2005, p. 8). 

 

Com base nesse contexto de Marketing, sobre o seu conceito e função, 

pode-se observar a sua grande importância no universo mercadológico, uma 

vez que, se torna responsável por compreender as mudanças do mercado, 

entender as necessidades e anseios dos consumidores alvo. 

Para Las Casas (2010), o gerenciamento de marca - “Branding”, como 

estratégia de Marketing, visa entre outros pontos o posicionamento da marca.  

Desenvolvendo e administrando as marcas, almejando torná-las poderosas e 
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assegurando valor inestimável para os consumidores e autenticidade para a 

mesma, bem como para os produtos e serviços da empresa.  

Ainda para o autor, as empresas também possuem pontos fortes e 

fracos, sendo importante detectá-los, transformando os pontos fortes em 

oportunidades e os pontos fracos em oportunidades de mudanças de forma a 

minimizar também as ameaças: 

 

Todas as empresas apresentam pontos fortes e fracos em relação 
aos seus concorrentes. São vários os aspectos, como uma marca, 
uma boa imagem no mercado, um produto com qualidade superior, 
uma equipe de vendas diferenciadas, entre uma série de outras 
possibilidades. Estes pontos devem ser analisados com todo o 
cuidado, pois eles serão determinantes para o desenvolvimento de 
uma estratégia. Um ponto forte como um fato favorável no mercado, 
constitui-se numa oportunidade, enquanto um ponto fraco com uma 
situação desfavorável no mercado constitui-se em uma ameaça. Os 
administradores devem procurar detectar oportunidades do mercado 
para aproveitá-las e procurar descobrir ameaças para minimizá-las 
ou anulá-las. E, portanto, a partir de uma analise dos pontos fortes e 
fracos de uma organização, em relação à concorrência, que estes 
passos são determinados (LAS CASAS, 2010, p.90). 

 

Diante destes conceitos, a gestão de marcas como ferramenta de 

Marketing, conduz as empresa a passarem de uma situação de criar produtos e 

serviços para outra, a de desenvolver marcas com personalidade e valor 

inigualáveis e mais precisamente que se preocupe com o mundo.  

Roberts (2004, p. 203) afirma que “qualquer negócio deve fazer sentido 

economicamente, mas agora existem novos imperativos. Também deve ser 

social e ambientalmente sustentável, ao longo do tempo. O planeta, as 

pessoas, o lucro”.  

Como uma estratégia de Marketing, a expressão “Gerenciar marcas” 

implica em estudar, planejar, fazer uma análise do seu posicionamento e da 

sua exposição no mercado, analisando a sua segmentação, público-alvo, 

concorrência, identidade e a proposta de valor que a empresa deseja passar 

através da sua marca. Seja marca como produto físico ou imagem e valor 

agregado a empresa produto ou serviço.    
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A gestão de marcas é o mais recente campo do Marketing, que tem 
por responsabilidade desenvolver e manter determinado conjunto de 
valores e atributos para a construção de uma imagem que se mostre 
coerente, apropriada e atrativa para o consumidor (PINHO, 1996, p. 
136). 

 

Segundo Pinho (1996, p.99) no Gerenciamento de Marcas são feitas 

associações, de modo que são desenvolvidas aquelas que possuem uma 

ligação direta ou indireta com a decisão de compra do consumidor: 

 

O gerenciamento de marcas não vai se preocupar com todas as 
associações, mas em desenvolver aquelas ligações que direta ou 
indiretamente afetam a decisão de compra ou contribuem para 
formar uma imagem forte e consistente (PINHO, 1996, p.99). 

 

O gerenciamento irá desenvolver associações que garantirão entregar 

aos consumidores o que eles desejam receber. 

Encontra-se nas estratégias o Marketing de relacionamento, como base 

para um bom desenvolvimento do gerenciamento de marcas. São as 

estratégias utilizadas para gerenciar as marcas a manter uma ligação perfeita 

com o consumidor.  

 

O Marketing de relacionamento utiliza todas as ferramentas de 
Marketing, buscando a construção de um relacionamento perene e 
de longo prazo entre a marca e o consumidor, o qual deve 
transcender os procedimentos meramente necessários á existência 
de uma relação comercial (MARTINS, 2006, p.144). 

 

Significa desenvolver e sustentar a estrutura básica dos consumidores 

com a marca, motivando-os a uma compra contínua. 

Ainda sobre o pensamento de Martins (2006), de nada vale manter 

grandes esforços para se mostrar melhor que o concorrente, se assim não 

forem reconhecidos como necessários para o consumidor. 

Para Las Casas (2010, p. 25), “Marketing de relacionamento ou after-

Marketing, são todas as atividades de Marketing destinadas a manter um 

cliente em situação de pós-venda”. São as ações que possibilitam a satisfação 

do cliente depois de ter consumido a marca. 

No Marketing de relacionamento, o cliente passa a controlar a situação 

de venda, pois tudo é pensado dando valor ao que o cliente diz, atendendo a 
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suas reclamações e sugestões, uma vez que ele é o receptor da percepção 

gerada pela sua marca: 

 

Na verdade, quando se pretende praticar o Marketing de 
relacionamento voltado para a sustentação do branding, é que 
verificamos o consumidor assumindo seu papel de soberania, já que 
a marca é, na maioria das vezes, uma extensão de sua 
personalidade ou identidade e, portanto, de suas crenças, valores e 
expectativas (MARTINS, 2006 p. 149). 

 

Com isso, percebe-se a importância do consumidor para o procedimento 

da gestão da marca, visto que, são as suas experiências, comportamento e 

desejos que conduziram as estratégias que serão desenvolvidas pelos 

gestores de marcas. 

Corrêa (2008, p. 150), reflete que: “a massa consumidora não pensa de 

forma homogênea, formando grupos com determinadas características que os 

diferenciam dos demais pelas suas preferências. Chegou-se assim, ao 

princípio da segmentação”.  

Uma orientação correta à marca é essencial para que o público alvo a 

perceba e com ela possa se identificar, passando a manter um relacionamento 

favorável e contínuo com a marca.  O fator determinante nesse processo de 

identificação é a forma como a marca será percebida, como se posicionará 

perante o público. Esse é o trabalho de posicionamento de marca, que será 

abordado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 02 (RE) POSICIONAMENTO DE MARCA 

 

 

Com o surgimento da concorrência, marcado pelo desenvolvimento 

acelerado de produtos cada vez mais semelhantes, tornou-se uma tarefa 

árdua, mas essencial, manter um diferencial e um grau de importância para os 

produtos e serviços na cabeça do consumidor.  

Na busca por essa diferenciação e por conquistar uma imagem favorável 

perante o consumidor, os profissionais da comunicação precisaram 

desenvolver estratégias que pudessem tocar emocionalmente o consumidor.  

Na tentativa de criar uma imagem positiva para a marca, procurando identificar 

no mercado algo diferente, que pudesse conceber características que 

conseguisse distinguir a empresa, produtos e serviços dos concorrentes. Algo 

que pudesse criar uma reputação a marca e gerar uma vantagem competitiva 

ante o público alvo.  

Como afirma Lupetti (2003, p. 3), que em virtude da globalização e das 

grandes tecnologias que passaram a serem empregados no desenvolvimento 

de bens e serviços, os produtos se assemelhavam entre si, “e em receio as 

commodities faz com que os empresários redobrem sua atenção a marca”.   

Essas mudanças mercadológicas tornaram os consumidores mais 

exigentes, pois passaram a querer não apenas os benefícios funcionais que os 

produtos lhes ofereciam, mas também valores emocionais, o que contribui para 

uma decisão na hora da compra.  

Segundo Pinho (1996, p. 8), “o mundo mudou. Entre as mudanças, está 

em cena um novo cidadão, mais informado, mais crítico, consciente e com 

maior participação na sociedade”.  

Os profissionais, percebendo essa mudança de comportamento por 

parte dos consumidores, procuraram se adaptar a tais mudanças, incorporando 

elementos benéficos, que valorizassem os atributos da marca e 

sensibilizassem o consumidor:  
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Com os mercados evoluem, os profissionais de comunicação 
procuraram adaptar as mensagens dos anunciantes para que 
pudessem sensibilizar melhor o público. (...). Em um determinado 
momento, o foco racional estava voltado para o produto ou serviço, 
mais tarde passou a ser dirigido para os valores do consumidor (...) 
(CORREIA, 2008, p.176).  

 

Ainda para o autor, é preciso procurar qual o benefício que melhor 

contribuirá para a sensibilização do consumidor, por meio da razão, do 

emocional ou do social. No entanto, é necessário assim, desenvolver uma 

estratégia para posicionar a marca da empresa.  

No que se refere ao posicionamento de marca, Corrêa (2009, p. 113) 

afirma que “posicionamento é aquilo que a marca quer ser para seus 

consumidores ou a forma como os consumidores enxergaram essa marca”. 

São as associações feitas na mente do consumidor que contribuem para 

adicionar valor à marca.  

Com isso, o posicionamento de marca refere-se à maneira como a 

empresa deseja se representar para seu público,  é como ela deseja ser vista e 

percebida pelos consumidores. 

O autor relata ainda que a palavra “posicionamento” se originou nos 

campos de batalha. Para os militares, posicionamento era estabelecer a melhor 

estratégia de ataque, frente ao inimigo. Depois, o posicionamento ganhou 

definição comercial, passou a representar a posição que um produto ocupava 

dentro do mercado perante o concorrente, e a tentativa de conquistar o 

consumidor para ser o primeiro em suas mentes.  

Mais tarde, esse termo, mesmo mantendo a definição de um sentido 

comercial, deixou de representar a luta por atingir uma posição na cabeça dos 

consumidores.   Atualmente, o termo é visto como posicionamento da imagem, 

construção da marca, a forma como a empresa quer ser vista pelo consumidor.  

Segundo Kotler (2009), o termo posicionamento, como conceito 

mercadológico, tem sua origem datada por volta dos anos de 1979, e foi 

popularizada pelos executivos: Al Ries e Jack Trout.   

Ainda segundo Kotler (2009), o conceito ganhou evidência com a 

publicação do livro Posicionamento: A batalha pela sua mente; de autoria de Al 
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Ries e Jack Trout. Nesse trabalho, os pesquisadores se consideravam como os 

precursores e descobridores do conceito de posicionamento.  Para eles, o 

posicionamento compreendia um exercício criativo aplicado a um produto.     

Para Martins (2006, p. 59), posicionar é a maneira de selecionar 

atributos e características da sua marca, produto ou serviço, que não esteja 

sendo apresentada por nenhum outro concorrente, ou que ofereça maiores 

benefícios, para assim, serem entregues aos consumidores alvo: 

 

O processo pelo qual as empresas oferecem e entregam suas 
marcas aos consumidores. Posicionamento também quer dizer 
“diferenças desejadas”; a maneira como apresentamos nossas 
ofertas aos consumidores e como eles a perceberão, comparando as 
referencias (marcas) que já conhece. 

 

Dessa forma, posicionamento são os caminhos pelos quais as empresas 

percorrem para manter um diferencial, bem como uma legião de qualidades 

associada à marca para serem absorvidas, que sugere a empresa ser diferente 

das outras que são referências no mercado.  

Corrêa (2008, p. 101), define posicionamento como “a maneira pela qual 

queremos que o produto ou serviço seja percebido pelo público-alvo”.  

Resume-se na forma de como desenvolver a marca da empresa para 

comunicar a sua imagem ao cliente potencial, configurando na forma de como 

a marca será percebida pelos consumidores.  

Para Las Casas (2010, p. 235), o posicionamento tem por objetivo 

desenvolver as marcas, tendo como base as características dos consumidores 

selecionados, permitindo assim que as empresas possam promover suas 

ofertas para os clientes de maneira a se diferenciarem das demais: 

 

O objetivo do posicionamento é o de permitir que as empresas façam 
ofertas que mostrem como seus produtos e serviços diferem 
daqueles da concorrência, considerando os hábitos e as 
características de determinado público-alvo. 

 

Assim, o posicionamento se torna de suma importância para a 

construção de uma comunicação direta e precisa para seu público-alvo.  
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 Tanto a definição de Martins (2006), como a de Las casas (2010), 

Jacinto Corrêa (2009) e de Roberto Corrêa (2008) sobre posicionamento, 

compartilha do mesmo pensamento, as linhas de ideias levam a um único 

ideal: trabalhar a marca da empresa para o principal objetivo, criar uma 

imagem e uma identidade suficientemente capaz de transformá-la num 

diferencial competitivo no mercado, que pode ser tanto funcional como 

emocional, conquistando assim a preferência do consumidor.  

Para Las Casas (2010), são as ações do Marketing as responsáveis por 

posicionar um produto e por atingir a mente do consumidor alvo, portanto, cabe 

ao profissional do marketing, o desenvolvimento das atividades estratégicas, 

onde devem ser encontrados valores benéficos para serem associados à 

marca. 

 Segundo Corrêa (2009, p.113), o posicionamento é o responsável por 

levar o consumidor a fazer relação do produto ou serviço, aos benefícios 

sugeridos pela marca: 

 

É o posicionamento da marca que leva o consumidor a relacionar o 
produto ou serviço a algum tipo de benefício especifico, como 
qualidade, desempenho, confiabilidade, segurança, velocidade, 
menor preço, estilo ou conveniência (CORRÊA, 2009, p. 113). 

 

O posicionamento da marca visa interagir com o emocional das pessoas, 

fazendo com que a marca consiga influenciar uma mente para uma decisão de 

compra por estar emocionada.  

Para Roberts (2004, p. 42), o emocional é uma ferramenta capaz de 

alavancar os objetivos de lucratividade da empresa, “a emoção e a razão estão 

entrelaçadas, mas, quando entram em conflito, a emoção sempre ganha”.  

Segundo Tavares (2003, p. 180), para a construção e posicionamento da 

marca, a empresa precisa trabalhar de forma a aumentar a percepção e o valor 

que o consumidor possui a respeito da marca:  

 

O trabalho da empresa na construção e no posicionamento da marca 
é aumentar a percepção e o valor que o consumidor tem ao seu 
respeito. A imagem é o fator decisivo para a escolha da marca.  
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Nas afirmações de Tavares (2003), é possível perceber o papel da 

empresa na construção e posicionamento da marca, bem como a importância 

da sua imagem , visto que ela se torna um fator decisivo para a escolha feita 

pelos consumidores. 

Para Las Casas (2010), as organizações devem buscar manter uma 

incessante avaliação do mercado, observando a movimentação da 

concorrência, para só então poder avaliar os pontos fortes e fracos existentes. 

De maneira geral, o posicionamento é a definição da imagem da marca 

que será transmitida para o cliente, ou seja, a imagem que a empresa quer que 

seu público alvo tenha dela. É a maneira de como sua marca, produto ou 

serviço será percebida pelo consumidor. 

Para Corrêa (2008, p. 102), o processo para a construção de um 

posicionamento, essencialmente deve ser formado pela Promessa básica, 

Justificativa, e os Atributos complementares da imagem desejada:   

Promessa Básica – constitui o diferencial, a proposta de beneficio que a 

empresa promete ao consumidor. 

Justificativa – são os argumentos, as razões, que responderá pela promessa 

proposta ao cliente.  

Atributos complementares da imagem desejada – são os atributos 

adicionados à imagem da marca de forma a alcançar o objetivo da construção 

da imagem desejada para o público – alvo.  

Esse processo de desenvolvimento do posicionamento é expresso por 

Corrêa (2008) na equação abaixo, que significa que o posicionamento é igual 

(a junção), entre Promessa Básica + Justificativa + Imagem Desejada: 

 

Quadro 1: Esquema de Construção do Posicionamento 

 

Fonte: Corrêa (2008, p. 102) 

 

P = PB + J + ID 
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A união desses elementos se torna de suma importância para a 

construção de um posicionamento de sucesso, na medida em que, nesse 

processo é definida a personalidade da marca a ser entregue ao consumidor. 

Corrêa (2008, p. 102), diz que “Esse conjunto de informações constitui o 

conceito da marca que servirá de base para a construção da sua imagem junto 

ao público”. 

Segundo o pensamento compartilhado por Las Casas (2010, p. 229) “O 

importante para criar um posicionamento é estabelecer um diferencial. Trata-se 

de características, que sejam importantes para o consumidor visado”.   

Kotler (2006) apud Las Casas (2010, p. 230), denomina seis critérios 

que devem ser atendidos quando se quer manter uma diferenciação para o 

produto.  Importância, distinto e disponível, superior, comunicável, acessível e 

rentável. 

Importância: é preciso oferecer ao consumidor um diferencial, um benefício de 

alto valor. 

Distinto e disponível: a diferença deve ser um destaque e apresentar um 

melhor desempenho que a concorrência. 

Superior: a diferença deverá ser capaz de ser comunicada para os clientes e 

ser entendida por eles. 

Acessível: a diferença deves ser acessível ao cliente. 

Rentável: a diferença deverá ser lucrativa para a empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

É necessário trabalhar a marca de forma a criar uma percepção 

conceitual na mente do cliente, sugerindo ao consumidor, a ideia de que o 

produto em questão lhe trará benefícios, diferente da concorrência e que o faça 

se sentir realizado com a decisão de compra: 

(...) a marca bem trabalhada ao longo dos anos fica registrada na 
cabeça do consumidor, atribuindo-lhe qualidades importantes 
segundo seu ponto de vista. São essas qualidades percebidas que 
garantem a compra do produto ou serviço, ao longo de toda uma vida 
(CORRÊA, 2008, p.58). 

 

 Segundo o autor, para alcançar esse resultado, é necessário trabalhar a 

marca em cima da estratégia de posicionamento, que configuram os seguintes 
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aspectos: o público-alvo, para quem a mensagem será transmitida, a 

característica do produto ou serviço e o mix de Marketing, que em conjunto, 

resulta no posicionamento da marca.  

A junção desses elementos permitirá desenvolver a imagem desejada à 

marca. Para o autor, os passos para posicionar a marca segue a seguinte 

equação: 

Quadro 2: Equação da Estratégia de posicionamento da marca. 

 

Fonte: (Corrêa 2008, p. 61) 

Na Equação, o posicionamento equivale à totalidade entre os valores do 

público – alvo (PA), em conjunto com as estratégias estabelecidas pelo mix de 

Marketing (MM), trabalhando as características do produto/serviço (PS), 

orientando para o posicionamento desejado (P). 

Para melhor entender o processo de desenvolvimento das estratégias de 

posicionamento, Corrêa (2008, p.60), elaborou o seguinte esquema:  

                   

Quadro 3: Equação da Estratégia de posicionamento da marca 

                                           

                                                      Fonte: (Corrêa, 2008, p. 60) 

Conforme o autor, o primeiro passo é segmentar o mercado, definindo o 

seu público - alvo e o seu perfil.  É necessário conhecer não apenas suas 

PA + MM + PS = P = Imagem da marca 
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características demográficas, como: sexo, idade, classe social entre outros, 

mas também conhecer o comportamento de compra do consumidor, uma vez 

que reflete o seu estilo de vida e compreende um aspecto racional. 

O segundo passo é o desenvolvimento do produto, suas características 

e promoção. Como o produto compreende um dos elementos do composto de 

Marketing, é preciso que os outros Ps, Preço, Praça e Promoção do mix de 

Marketing, sejam  também trabalhados de forma a coincidir  com os valores 

apresentados pelo público – alvo, conforme aborda Correa (2008): 

Produto: que corresponde a tudo que se refere ao produto, como 

característica física, embalagem, marca e etc.  

Preço: refere-se à estratégias de preços.  

Praça: é a forma de apresentar o produto ou serviço ao cliente para que ele 

possa ser comprado e consumido, ou seja, são os canais de distribuição. 

Promoção: é a forma de comunicação com objetivo de promover as ações que 

levem o consumo do produto ou serviço, como, publicidade, Marketing e etc. 

O terceiro passo, é estabelecer as estratégias do mix de Marketing, 

trabalhar os Ps, (produto, preço, praça e promoção) da forma que melhor se 

encaixe com a proposta da marca. 

Por último, resulta o posicionamento, a junção de todos os elementos 

trabalhados, que por sua vez constitui a base para a construção da imagem da 

marca. A forma como a empresa deseja que sua marca/produto seja percebida 

pelos consumidores.  

Para se definir uma imagem precisa e clara é necessário que todos 

esses elementos mencionados sejam trabalhados em harmonia, interligando 

um ao outro. O desenvolvimento do produto, suas características, benefícios e 

formas, devem correlacionar com as características do consumidor – alvo, que 

por sua vez deve determinar as ações do mix de Marketing, os 4 Ps, como 

forma de incrementar as vendas da empresa. Por fim, são gerados os 

elementos para o posicionamento.  

No que se refere à diferenciação da marca, que é uma das estratégias 

de posicionamento, Schimitt (2000) apud Lupetti (2003), considera o estilo, que 
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é a forma atribuída ao nome da marca, como sendo também uma forma de 

diferenciação no processo de desenvolvimento, propondo assim um estilo de 

diferenciação para a criação da marca baseado nos cinco sentidos: Visão, 

audição, olfato, paladar e tato.  

Visão: esse é o elemento dos cinco sentidos que mais se destaca, quando 

trabalhado pelas formas geométricas podem sugerir qualidade, poder, 

sensibilidades entre outros. Por exemplo, formas retas sugerem masculinidade, 

instabilidade.  As curvas, feminilidade, suavidade e continuidade. As formas 

simétricas sugerem equilíbrio, e podendo criar também sensações de 

movimento e estímulo. As circulares se apresentam como menos poderosas. 

Formas compridas ou largas sugerem força e poder. As pequenas, curtas e 

finas se apresentam como frágeis e delicadas.  

Esses elementos são interpretados levando em consideração os 

padrões regionais e culturais. 

A cor e tipologia do nome da marca são vistos como elementos visuais 

que influenciam na imagem, uma vez que podem gerar elementos de 

exclusividade a marca.   

Lupetti (2003, p. 13-14), diz que a “cor, se usada de maneira 

consistente, pode se tornar a assinatura da empresa”. Cita como exemplo a 

Coca – Cola e o Banco Itaú, em que “é possível dar um formato a tipos de 

letras com a finalidade de criar percepções”.  

Audição: É possível considerar o som como uma forma de assinatura que cria 

identificação à marca. Tem-se como exemplo a identidade sonora da TV Globo. 

Na mesma linha de pensamento de Lupetti (2003), o autor Strunk (2007) 

também aborda que não é preciso ver o símbolo da Rede Globo para identificá-

la, apenas o som do “plim-plim” é suficiente para saber que se refere a essa 

emissora.  

Olfato, paladar e tato: São elementos que também contribuem na 

diferenciação das marcas. Para o elemento olfato, tem-se a possibilidade de 

diferenciação por aromas relacionando à marca, criando associações 

singulares a determinado ambiente.  O elemento paladar, por sua vez, pode vir 

associado com o aroma, criando uma memorização. O tato pode ser sugerido 
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pela escolha da textura do papel que será entregue ao cliente, gerando 

qualidade. 

Para autora Lupetti (2003), nem sempre o uso desses elementos como 

forma de diferenciação pode ser utilizado, contudo, dependendo da forma 

como a criação será trabalhada, é possível gerar uma associação entre ambos 

e desenvolver um posicionamento.  

Ainda sobre o pensamento de Lupetti (2003, p.10), a empresa pode se 

diferenciar e se posicionar também por: Posicionamento por Foco e  

posicionamento seguindo o líder.  

Posicionamento por foco: A empresa pode diferenciar-se atuando em algo 

novo ou que seja pouco explorado no mercado. Para o autor, focar a marca 

para algum segmento constitui uma forma de diferenciação e mais 

precisamente uma forma de posicionamento. “Esqueça os seguimentos muito 

explorados (...), escolha um seguimento prioritário para atuar”.  

Posicionamento seguindo o líder: A empresa pode se posicionar pela 

emulação, ou seja, se espelhando em outra que esteja posicionada como líder 

no mercado, ou que a mesma o considere ideal para disputar uma preferência. 

 

2.1 O Slogan como elemento de posicionamento de marca 

 

Em se tratando da forma como posicionar e fortalecer a marca, além do 

posicionamento por foco e seguindo o líder, a empresa também pode se 

diferenciar e se posicionar pelo slogan, um elemento muito importante quando 

se deseja identificar e diferenciar uma marca.  

Segundo Lupetti (2003), o Slogan é de origem gaélica: Sluagh-ghairm, e 

antes de atingir o sentido comercial que se tem hoje, representava 

originalmente na velha Escócia o grito de guerra dos clãs. 

No sentido mercadológico, Para Lupetti (2003), o slogan é um 

elemento que constitui a frase de posicionamento da empresa, a mensagem 

que transmite seus ideais. É considerado bom, quando consegue provocar uma 
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ação “reflexiva a quem o escuta”.  Para a autora (op cit, p.11), “O slogan ajuda 

a posicionar uma marca”. 

Na visão de Iasbeck (2002, 183-184), o slogan também pode realçar os 

diferenciais mercadológicos que as tornam diferentes das demais. 

A empresa pode se posicionar através da criação de um bom slogan, 

tendo em vista que, constitui a mensagem pela qual a empresa expressará e 

transmitirá a sua missão: 

 

O slogan é forma mais sintética de posicionamento da empresa (...), 
por sua característica de distinguir a marca de suas concorrentes, o 
slogan é o espaço ideal para a afirmação do posicionamento, da 
personalidade da marca (FIGUEIREDO, 2005, p.46). 

 

Dessa forma, o slogan é uma forma resumida de transferir para o cliente 

os valores e personalidade e as características da marca da empresa, usado 

para diferenciá-la e posicioná-la.  

Lupetti (2003, p. 11), diz que “o slogan deve resumir, de forma direta, a 

mensagem que se deseja transmitir”.  

O slogan é uma frase que em conjunto com a logomarca que deve 

transmitir o posicionamento do produto, marca ou serviço. Deve provocar uma 

ação a quem o escuta e que impossibilite qualquer associação a outra 

semelhante. Segundo Lupetti (2003, p. 11), sua principal função é “provocar 

uma associação mecânica e automática da marca com o diferencial que se 

pretende divulgar”. 

Além disso, é considerado um bom slogan aquele que provoca uma 

atitude de reflexão no consumidor, e que não deixa a possibilidade de uma 

ação de réplica ou contraposição: 

 

O slogan é uma frase que posiciona a empresa, uma mensagem que 
exprime o seu lema. É considerado bom aquele que provoca uma 
atitude reflexiva em quem o escuta que exclui qualquer possibilidade 
de réplica ou atitude (...) (LUPETTI, 2003, p. 11).  

 

Para Pinho (1996), o slogan é uma ferramenta valiosa de comunicação 

para auxiliar na criação e manutenção da lembrança à marca. Para o autor, o 
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slogan tem por função reforçar a imagem da marca para o consumidor, através 

de associações criadas e da valorização do nome.  

O slogan cria as associações que mais se propicia à marca, desde que 

tome como base, os elementos buscados com o posicionamento. Sua 

construção só será eficiente se trabalhada em harmonia com os objetivos da 

empresa. 

Para Iasbeck (2002), essas associações promovidas pelo slogan, se 

tornam essenciais para os bancos, tendo em vista que os serviços e produtos 

por eles fornecidos são muito semelhantes. Deste modo, uma medida para 

diferenciar seus serviços e produtos dos demais será as características 

diversas que poderão ser articuladas na frase. 

Dessa maneira, pode-se dizer que o slogan compreende uma parte da 

marca que carrega a mensagem do anunciante, possibilitando então, um 

posicionamento com o discurso para a empresa.  

Em se tratando de questões mercadológicas, as organizações 

precisam levar em consideração a existência de mudanças constantes.  

As empresas devem estar cientes de que um posicionamento 

dificilmente será eternizado. As evoluções mercadológicas, as eventuais 

mudanças no comportamento e nos valores dos consumidores, assim como o 

fortalecimento da concorrência no mercado, são fatores que influenciam 

mudanças no cenário competitivo do mercado.  

O reposicionamento pode acontecer à medida que o consumidor muda, 

ou se a concorrência se apresentar mais forte,  em que a empresa possa 

perder participação no mercado, entre outros fatores que possa comprometer o 

seu futuro: 

 

(...) não bem uma marca é posicionada em um mercado, logo a 
empresa pode ter que a reposicionar. Um concorrente pode lançar 
uma marca próxima à marca da empresa e diminuir sua participação 
de mercado. Também, as preferências dos consumidores podem 
mudar, deixando a marca da empresa com menor demanda 
(KOTLER, 2009, p. 406).  

 

O reposicionamento é a forma de mudar as referências existentes na 

busca de novas referências.  
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Para buscar um novo posicionamento do produto, marca ou serviço, 

deve-se identificar quais os fatores que devem ser trabalhados e quais as 

associações que devem ser feitas, alteradas ou eliminadas, como relata Pinho 

(1996, p. 117), “quando se decide reposicionar uma marca, devem-se examinar 

quais associações podem ser criadas, realçadas, enfraquecidas ou até mesmo 

eliminadas”.  

O Banco do Brasil na tentativa de apresentar tanto para seus clientes 

como para os futuros, sua decisão de baixar os juros, lançou uma nova 

campanha como estratégia para posicionar um novo conceito para a instituição. 

O Banco do Brasil lançou este ano (2012), uma nova campanha com o 

esforço de posicionar a instituição para um novo conceito. A campanha conta 

com a mudança do slogan da empresa como forma de reforçar o novo 

posicionamento do banco. 

A instituição mudou seu slogan, deixando de ser: “Todo seu”, para ser 

“Bom pra Todos”, sugerindo que, para ser bom para o Banco do Brasil precisa 

ser bom pra todos. 

 

2.2 O uso de celebridades como forma de reposicionar no mercado 

 

Recorrer ao uso de personalidades conhecidas para estampar 

campanhas, permitem que o produto, marca ou organização incorporem os 

atributos e características que essa personalidade possa representar 

conseguindo dessa forma, um posicionamento para a imagem da sua marca.   

Deste modo, para Cafferky (1999), “Se a celebridade representa 

prestígio e status para os consumidores, essas qualidades são transferidas 

para o produto que nele representa”.  

A estratégia do uso de celebridade em campanhas publicitárias busca, 

sobretudo, reforçar a ideia e a imagem que a empresa deseja transmitir para o 

público consumidor, pelo fato de que as personalidades conseguem criarem 

associações com o emocional dos consumidores que a empresa quer alcançar 
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e o produto que se está anunciando.  Malhotra (2004, p. 655) complementa o 

pensamento dizendo que:  

 
O uso de celebridades nas propagandas é intenso devido ao seu 
significado cultural especial, resultante da maneira única em que os 
astros construíram uma imagem através das mais diversas formas 
de mídia. Ao associar o astro com o produto, esses significados 
especiais são passados para os produtos ou marcas. 
 

Deste modo, utilizar celebridades como estratégia para dar visibilidade 

e criar associações ao produto, marca ou serviço com o consumidor, 

conseguem transferir à marca atributos que são transmitidos para os 

consumidores, reforçando, desse modo, a sua imagem.  

Quando bem utilizada, as personalidades conseguem manter uma 

relação de maior proximidade da marca com o consumidor, pelo fato de serem 

conhecidas pelo público e pela forma como os clientes as veem. A esse 

respeito, afirma Jones (2002, p. 221), que: “Há provas que celebridades 

realmente conhecidas se saem melhor, e é importante que os anunciantes 

facilitem o reconhecimento das celebridades que usam em seus anúncios”. 

A utilização de pessoas realmente conhecidas, conseguem portanto, 

agregar valores junto às marcas, uma vez que criam associações para que o 

público se identifique com as marcas, fazendo com que os consumidores 

passem a associarem a personalidade de celebridades com os produtos e 

marcas que iram consumir.  

 

2.3 Comunicação nas mídias sócias   

 

Com a abrangência e poder da internet, novas ferramentas surgiram 

para possibilitar um maior relacionamento entre as pessoas. Assim, se 

estabeleceram as mídias sociais como forma de manter essa relação de 

proximidade. 

São uma nova maneira das pessoas se comunicarem e se relacionarem, 

no qual informações e opiniões podem ser compartilhadas por pessoas em 

lugares diferentes ao redor do mundo. 
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  As mídias sociais permite assim, uma conexão mais aberta, uma troca 

social, possibilitando uma maior interatividade entre as pessoas. Como afirma 

Li (2011), que as mídias sociais são ferramentas poderosas de informação que 

permite uma interação maior entre as pessoas.  

Pelo grau de abrangência alcançada pelas mídias sociais, muitas 

empresas passam a usar esse recurso como instrumento de relacionamento, 

comunicação e como estratégia para divulgar e promover suas marcas, uma 

vez que, seus conteúdos são alimentados pelos usuários.  

Esse recurso permite a possibilidade dos usuários criarem suas próprias 

programações, podendo assim as empresas gerar seus conteúdos específicos 

de forma a influenciar as decisões das pessoas.  A esse respeito, Comm; 

Burge (2009), afirma que: tanto o facebook, twitter e como outas mídias, não 

são criados por uma companhia editorial, os programas permitem que seus 

usuários o façam para seu próprio interesse.  

Dessa maneira, é possível ver o porquê das organizações em buscar 

essa ferramenta para divulgar suas marcas. Assim, todos os conteúdos criados 

por elas são estrategicamente elaborado para manter um relacionamento e 

promoverem a divulgação das suas marcas ou produtos da forma que melhor 

que a beneficiará.    
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CAPITULO 03 ANÁLISE DE (RE) POSICIONAMENTO DO 

BANCO DO BRASIL “BOM PRA TODOS” 

 

Este capítulo se refere à análise do reposicionamento de Marca do 

Banco do Brasil na campanha “Bom pra Todos”, que marca a transição da 

marca BB para um novo conceito e das estratégias utilizadas nesse processo.  

O capítulo se encontra dividido em três tópicos, sendo que o primeiro 

apresenta o procedimento metodológico utilizado na elaboração do estudo. O 

segundo tópico descreve brevemente do que se trata a campanha “Bom Pra 

Todos”. E por fim, o último, apresenta as estratégias utilizadas pelo Banco do 

Brasil para (re) posicionar marca, e dividido em seis sub – tópicos apresentam 

as principais ações estratégicas do Banco do Brasil para posicionar a 

instituição para um novo conceito. 

 

3.1 Procedimentos Metodológicos  

 

A análise tem como procedimentos metodológicos o estudo de caso, 

que se trata de uma investigação em que se busca responder geralmente à 

perguntas diretas que envolvem palavras do tipo “como” e “por que”.  

O estudo de caso, segundo Duarte e Barros (2009), representa um 

método de investigação qualitativa, que faz observações em um caso 

específico e bem delimitado, a fim de compreender fenômenos e contextos 

complexos na vida real. 

 Para Yin (2001, p.32) apud Barros e Duarte (2009, p.216) “O estudo 

de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de um contexto da vida real”. Segundo o autor, este método permite 

investigador fique mais próximo da realidade, considerando assim uma 

vantagem em estudar com base nesse método. 
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Como base para análise das estratégias de reposicionamento de 

marca do Banco do Brasil, foi realizada a pesquisa bibliográfica que trata o 

assunto de Gerenciamento e Posicionamento de Marcas. 

A análise da estratégia que sugere o reposicionamento da marca BB 

será fundamentada nos conceitos abordados por Luppeti (2003) e Figueiredo 

(2005), Pinho (1996), Tavares (2003), sobre estratégias de posicionamento, 

marca e sobre a utilização do slogan como ferramenta para reposicionar a 

marca, na tentativa de identificar como as estratégias utilizadas na nova 

campanha do BB transmitem a ideia de um banco que é “Bom pra Todos”.    

A análise é voltada para a nova campanha do Banco do Brasil do ano 

2012, que apresenta seu novo Slogan “Bom Pra Todos” e um novo conceito, de 

que “Pra ser Bom pra gente, tem que ser bom pra você”, identificando as 

estratégias que sustentam essa ideia de um novo posicionamento da 

instituição.    

3.2 A campanha “Bom pra Todos” 

 

O Banco do Brasil S.A lançou este ano (2012), pela agência Master 

comunicação, uma nova campanha com a finalidade de reposicionar a 

instituição para um novo conceito.  

Como forma de realçar a mudança, a primeira medida da instituição foi 

à substituição do seu slogan. Agora o banco que era “Todo Seu”, passou a ser 

“Bom Pra Todos”, sustentado na frase que o complementa, de que “Pra ser 

bom pra gente, tem que ser bom pra você”. Transmitindo assim, a ideia de que 

para ser bom para o Banco do Brasil precisa ser bom para as pessoas e 

consequentemente bom para país e o planeta.   

A instituição financeira apresenta com a nova campanha, “Bom pra 

Todos”, um conjunto de medidas que visa reduzir as taxas de juros em diversas 

linhas de créditos, permitindo aos clientes e não usuários o máximo de redução 

para o financiamento de  bens e serviços de consumo como: eletrônicos, 

material de construção, imóveis e veículos. Garante ainda redução das taxas 

de juros pra beneficiários do INSS, assim como pequenas taxas de juros pra 
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capital de giro para micro e pequenas empresas.  A campanha apresenta ainda 

uma promoção intitulada “Bom pra Todos”, com redução dos juros em cheque 

especial e rotativo para usuário do cartão de crédito Ourocard. (SITE BANCO 

DO BRASIL, 2012).  

O Bom Pra Todos é destinado para pessoas físicas e jurídicas (micro e 

pequenas empresas), e possui também serviços exclusivos.  Ao contratar os 

serviços do banco o cliente será beneficiado com o serviço de assessoria 

financeira, no qual passa a receber via celular, medidas de orientação para 

reforçar e motivá-los para o uso consciente do crédito, assim como um cartão 

customizado facilitando o acesso ao crédito. (SITE BANCO DO BRASIL, 2012).  

A tabela abaixo mostra o novo ajuste das taxas de juros com programa 

“Bom pra Todos”.  

  Tabela 1 Redução da taxa de juros BOM PRA TODOS 

Linhas de créditos* Prazos 
(meses) 

Taxas Antigas 

(% ao mês) 

Taxas 
BOMPRATODOS 

(%ao mês) 

Crédito Veículo 02 a 58 a partir de 1,24 a partir de 0,77 

Crédito Veículo Próprio 02 a 58 a partir de 2,57 a partir de 1,27 

Financiamento 
imobiliário** 

19 a 
360 

a partir de 8,4 
(a.a.) 

a partir de 7,9 (a.a.) 

Crédito Imóvel Próprio 02 a 
180 

- 
1,45 a 1,53 

Crédito Consignado INSS 02 a 58 0,85 a 2,04 0,79 a 1,69 

Crédito Material de 
Construção 

02 a 54 2,36 a 3,87 1,49 a 1,98 

Crediário 02 a 48 3,31 a 3,82 1,88 a 1,95 

Crediário Internet 02 a 58 3,31 a 4 1,88 a 1,98 

Crédito Automático 02 a 58 3,39 a 6,75 1,87 a 3,88 

Crédito Renovação 02 a 58 3,39 a 6,79 2,25 a 3,88 

Crédito Parcelamento 
Cartão 

02 a 24 - 2,88 

Crédito Parcelamento 
Cheque Especial 

02 a 24 - 2,88 

  Fonte: http://www.bb.com.br/portalbb/page. 

Pela análise da tabela é possível perceber que uma das principais 

estratégias de reposicionamento foi efetivamente a redução de taxas de juros, 

para manter os clientes já existentes e conquistar novos, além da diferenciação 

na prestação dos serviços. 

http://www.bb.com.br/portalbb/page
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 A redução das antigas taxas são consideráveis. Segundo o Site do 

Banco, as taxas de redução podem chegar a 21%, buscando manter as 

menores taxas do mercado. Deste modo, a nova medida adotada usou como 

diferencial o preço, para sobressair à frente da concorrência.    

Essa estratégia vai ao encontro da teoria de Las Casas (2010), que 

afirma que é preciso procurar manter um diferencial tanto na prestação de 

serviços, como na oferta e nas pessoas.  

Segundo informações do Site Aciap, o Banco do Brasil tem como 

objetivo aumentar em R$ 26,8 bilhões os limites de crédito para micro e 

pequenas empresas e em R$ 16,3 bilhões para pessoa física.  

A instituição espera alcançar com a nova medida de baixar os juros, o 

aumento da oferta de créditos, a satisfação por parte dos clientes, aumentar os 

negócios do banco como a vantagem competitiva, estimular o uso de crédito 

consciente, como conquistar novos consumidores para seus serviços com a 

“Livre opção bancária”, que permite que a livre escolha do banco onde o cliente 

desejareceber seu salário (SITE ACIAP, 2012).   

Com isso, o Banco do Brasil reforça a ideia transmitida com o slogan 

“Bom pra Todos”, visto que os serviços podem ser contratados tanto para quem 

possui sua conta no BB como para quem ainda não possui.  

A campanha busca posicionar a instituição como um banco que acredita 

em um relacionamento de cumplicidade mútua, no qual todos são beneficiados. 

Como premissa a essa ideia, o Banco do Brasil sustenta a mensagem 

expressa no seu slogan “Bom Pra Todos” com a seguinte frase: “Pra ser bom 

pra gente, tem que ser bom pra você, e pra ser bom pra você, o banco reduziu 

as taxas de juros”, visto que a campanha promete organizar a renda familiar e 

facilitar a vidas das pessoas. 

3.3 Estratégias utilizadas para o reposicionamento do Banco do Brasil 

 

Para poder posicionar a instituição com um novo conceito e ampliar a 

nova ideia de um Banco “Bom pra todos”, o Banco do Brasil utiliza como 
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estratégia principal para o reposicionamento da marca, a mudança no seu 

slogan, Que passou de “Todo Seu”, Para “Bom Pra Todos”.  

Usou também como estratégia a comunicação na mídia eletrônica, 

material impresso sendo divulgado nas agências bancárias, terminais de 

autoatendimento, a criação de um hot site, desenvolvido exclusivamente para a 

campanha “Bom pra Todos”, o Portal do BB na Internet, em que os clientes ou 

não, podem acessar e fazer simulações sobre empréstimos, conferirem os 

benefícios e obterem mais informações .  

Tem também como estratégia a produção de comerciais com a 

utilização o uso da celebridade Reinaldo Gianechini, sua primeira aparição na 

televisão após a recuperação de um tratamento contra o câncer. 

Na equação de Corrêa (2008) citada anteriormente, ele define que o 

processo de desenvolvimento do posicionamento é expresso pela a junção, 

entre Promessa Básica + Justificativa + Imagem Desejada,  desenvolvendo a 

fórmula: P = PB + J + ID. 

Partindo da análise da equação de Corrêa (Op. cit), o posicionamento do 

Banco do Brasil pode ser representado da seguinte forma: 

 

Quadro 4: Representação do posicionamento do Banco do Brasil 

Fonte: Construída pela autora- baseado na equação de Corrêa (2008) 

 

Nessa representação é possível perceber que há no posicionamento 

do Banco, a junção de um banco que representa ser bom para todos, que tem 

como promessa básica a redução das taxas de juros e por consequencia, o 

banco atinge a “Imagem Desejada” que é de que todos ganham neste 

processo, ou seja, tanto o banco como seus clientes. 

 

P= PB (Ser bom Pra todos) + J (Redução nas taxas de juros) + ID (relacionamento no 

qual todos ganham) 
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3.3.1 A mudança do Slogan 

 

Por fornecer produtos e serviços semelhantes, os bancos precisam 

sempre manter um diferencial para se distinguir da concorrência. Assim afirma 

Iasbeck (2002), que a maioria dos bancos brasileiros se assemelha nos 

produtos e serviços oferecidos, para tanto, é necessário buscar características 

dominantes que o diferencie. Encontra-se na construção do slogan a maneira 

de emitir o discurso proposto pela empresa, como forma de manter um 

diferencial. 

O Banco do Brasil tem passado por um momento de reposicionamento 

de sua imagem e lançou este ano (2012), uma nova campanha para divulgar o 

novo posicionamento da marca BB. Como decisão de representar um novo 

conceito no mercado para os clientes, a instituição mudou seu slogan, 

deixando de ser “Todo Seu”, para ser “Bom Pra Todos”.  

O antigo slogan da instituição “Todo Seu”, buscava transmitir a ideia de 

um banco que também era dos clientes, para que eles se sentissem um pouco  

dono do banco, com as seguintes frases de efeito: “somente um banco que 

passou a vida inteira com você pode ser seu”, dando continuidade no seu 

antigo,  “O Tempo todo com Você”.   

 

                            Figura  1 - Antigo slogan do Banco do Brasil 

 

                               Fonte: http://moilepontifix.blogspot.com.br/ 

 

http://moilepontifix.blogspot.com.br/


 50 
 

Como estratégia para sustentar essa ideia de um banco que também 

era um pouco do cliente, foram mudadas 300 faixadas dos bancos por nomes 

comuns e brasileiros; “Banco da Ana”, “Banco do Bruno”, “Banco do 

Alexandre”, “Banco do Pedro”, como mostra na Figura 2 (CASE BANCO DO 

BRASIL “TODO SEU”). 

 

Figura 2- Fachada Personalizada 

 

Fonte: http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/Trocadefachadas.pdf 

 

As estratégias contavam ainda com a criação de hot site do BB, 

especialmente desenvolvido para a campanha, no qual quando os clientes 

acessavam o site se deparavam com seus nomes estampados no layout do 

site, como mostra na figura 3 (CASE BANCO DO BRASIL “TODO SEU”). 

 

Figura 3 - Layout personalizado do portal 

 

Fonte: http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/Trocadefachadas.pdf 

 

http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/Trocadefachadas.pdf
http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/Trocadefachadas.pdf
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Para o novo posicionamento do Banco do Brasil, a primeira medida de 

mudança foi a substituição do Slogan, com o intuito de transmitir para seu 

público o posicionamento de um banco que se preocupa com o relacionamento 

entre instituição/cliente, complementando a ideia de que “Para ser bom pra 

gente, precisa ser bom pra você”, Banco do Brasil, Bom Pra Todos”.   

 

  Figura 4 – Novo Slogan do Banco do Brasil. 

 

  Fonte: http://briefpost.com.br/videos/banco-do-brasil-nova-campanha/ 

  

Como afirma Lupetti (2003, p. 11), “o slogan é uma frase que posiciona a 

empresa, uma mensagem que exprime seu lema”. A mensagem do novo 

slogan do banco, afirma que qualquer negócio só será bom para o Banco do 

Brasil se for bom para as pessoas também. Posicionando assim, a instituição 

para um perfil de uma empresa que se preocupa com o bem estar, com a 

satisfação das pessoas, construindo desse modo, uma afinidade com seus 

clientes já existentes e com seus clientes futuros.  

Corrêa (2009) afirma que o posicionamento é o responsável por levar o 

consumidor a fazer relação do produto ou serviço aos benefícios sugeridos 

pela marca. 

 Desse modo, a campanha do novo posicionamento tem como objetivo 

mostrar que o Banco do Brasil além de ser uma instituição sólida e de 

reputação, como dito no enunciado da sua identidade criada ao longo dos 

anos, agora também é uma instituição que beneficia a todos, que se preocupa 

tanto com as pessoas quanto como a sustentabilidade do planeta. Transmitindo 

http://briefpost.com.br/videos/banco-do-brasil-nova-campanha/
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assim, a ideia de que para ser bom para o banco, precisa ser bom para as 

pessoas, para o país e consequentemente bom para o planeta.  

Portanto, a campanha de reposicionamento do Banco do Brasil foi 

desenvolvida para agregar novos valores à marca, desenvolvendo um novo 

slogan e um novo conceito para instituição. 

Segundo Pinho (1996), ao decidir reposicionar uma marca, deve levar 

em consideração os valores e associações que devem ser mantidas, criadas, 

realçadas ou eliminadas. 

Como forma de agregar valor a marca, o Banco do Brasil sempre 

procura estar presente em projetos que envolva o social, para tanto, a 

instituição tem participação em projetos educacionais, esportivos, culturais, 

socioambientais e outros, que também tem relação com o seu posicionamento 

de um banco “Bom para Todos”. Tem-se como exemplo, o projeto “Limpa 

Brasil”, no qual o Banco do Brasil é parceiro, representado pela Figura 05. 

Figura  5- Projeto Limpa Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: http://www.facebook.com/bancodobrasil 

Segundo o site do Banco do Brasil o “Limpa Brasil” é um movimento de 

mobilização social de caráter mundial, com a participação de 14 cidades; Rio 

de Janeiro, Brasília, Belém, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Fortaleza, 

Goiânia, Guarulhos, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo.  

O movimento tem como objetivo mobilizar as pessoas para ações de 

limpeza de suas cidades, o propósito do movimento, além da ação de limpeza, 

é enfatizar e conscientizar da importância do descarte correto de resíduos. 

http://www.facebook.com/bancodobrasil
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Como parceiro do movimento, o Banco do Brasil tem com ação a 

distribuição, nas agências do Banco, de sacolas “Saco Verde”, para a coleta 

dos resíduos, como forma de promover a participação também dos seus 

clientes.  

A participação da instituição em projetos culturais, ambientais,  geram 

associações e agregam valores a sua marca, que passa assim 

emocionalmente  a representar e a significar algo para os  clientes.  

Seguindo a Lupetti (2003), afirma-se que a marca pode compreender 

vários significados, sendo assim a marca passa a identificar e significar alguma 

coisa. Dentre esses significados estão a personalidade, no mais, os atos e as 

atitudes da empresa expressam a personalidade da marca.  A participação do 

banco em programas como o “Limpa Brasil”, agregar à marca valores positivos, 

por meio da representação de ser um banco que se preocupa com as questões 

sócio ambientais.  

Com isso, o banco transmite a ideia de uma instituição que não visa 

apenas o lucro, mas também se preocupa com o planeta.  

 Segundo o pensamento de Roberts (2004), “qualquer negócio deve 

fazer sentido economicamente, mas agora existem novos imperativos. 

Também deve ser social e ambientalmente sustentável, ao longo do tempo. O 

planeta, as pessoas, o lucro”.  

Portanto, participar do programa “Limpa Brasil”, garante a 

concretização de um dos seus compromissos com a sociedade, a preocupação 

com a sustentabilidade do planeta.  Reforçando a ideia transmitida pela nova 

campanha, de um banco, que através das suas ações, sejam elas financeiras 

ou socioambientais, beneficia a todos, entrando em concordância com seu 

novo slogan “Bom Pra Todos”, que para ser bom para o banco precisa ser bom 

para as pessoas e para o planeta.  

Com a criação do novo slogan, a empresa deseja complementar a 

sua proposta de (re) posicionamento, de uma empresa que se preocupa se 

preocupa em manter um relacionamento de excelência para todos.  
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 Segundo Lupetti (2003), o slogan é uma afirmação simples que 

posiciona a empresa, ele é a conclusão da mensagem assinada pela 

organização, é a mensagem que transmite seus ideais.  

Como afirma Corrêa (2009), posicionamento são as associações feitas 

na mente do consumidor, que contribuem para a forma de como os 

consumidores perceberão a marca. Dessa forma, as associações e valores que 

podem ser geradas a marca, funcionam como elementos para posicionar a 

imagem, assim como os serviços da instituição como “Bom Pra Todos”, um 

banco que está preocupado tanto com as pessoas, com o país e com a 

sustentabilidade do planeta.  

3.3.2 Uso de Celebridade  

 

O Banco do Brasil utilizou da imagem de uma celebridade para 

estampar as novas campanhas do “Bom para Todos”, na medida em que 

pessoas famosas conseguem mais fortemente criar associações e estimular o 

emocional dos consumidores.  

Como estratégia, a publicidade faz uso de celebridade em campanhas 

publicitárias, a fim de concretiza o valor que a marca quer transmitir, 

possibilitando assim uma estratégia eficiente reforçando a imagem da marca 

junto ao público, como afirma Aaker (1998) apud Colpo (2009). 

O uso de personalidades conhecidas em campanhas publicitárias 

facilita o retorno da imagem, uma vez que as pessoas se identificam com as 

celebridades e assim as características de prestígio e status que a celebridade 

possa representar são transmitidas para os consumidores. 

Jones (2002, p. 180) diz que “se a celebridade representa prestígio e 

status para os consumidores, essas qualidades são transferidas para o produto 

que ele representa”. Assim, associando um produto ou marca à uma 

personalidade renomada, o consumidor pode adquirir o produto pelos simples 

fato de associar que aquela celebridade também o faz uso.  
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Malhotra (2004, p. 655) complementa o pensamento dizendo que:  

 
O uso de celebridades nas propagandas é intenso devido ao seu 
significado cultural especial, resultante da maneira única em que os 
astros construíram uma imagem através das mais diversas formas 
de mídia. Ao associar o astro com o produto, esses significados 
especiais são passados para os produtos ou marcas. 

 
 

Deste modo, a utilização de uma celebridade, pode agregar valores 

para a marca, no qual, os consumidores fazem diversas associações da 

celebridade com a marca, produto ou serviço, o que consta em uma 

diferenciação a marca.  

Assim na sua nova campanha, “Bom Pra Todos”, o Banco do Brasil 

tem como estratégia de valorização do seu novo posicionamento, o uso da 

imagem de uma celebridade.  

Em substituição ao seu antigo slogan “Todo Seu”, a campanha reforça 

a mensagem com anúncios e filmes protagonizados pelo ator Reinaldo 

Gianecchini, na sua primeira aparição na TV logo após se recuperar do câncer. 

O ator participa da nova campanha da instituição, apresentando a decisão do 

banco em reduzir as taxas de juros, buscando destacar a superioridade, a 

excelência dos serviços e as qualidades do banco que se preocupa com o 

cliente.   

O uso da imagem ator Reinaldo Gianecchini tem como finalidade 

causar um impacto e dar mais destaque para a campanha, considerando que, 

a imagem do ator não tinha ainda sido divulgada, sendo a primeira marca a 

utilizar a imagem do ator logo após a recuperação.  

A utilização da imagem do ator recai também para o fato de que o uso 

de personalidades conhecidas costuma criar associações de prestígio, 

credibilidade e emoção para o consumidor. Neste caso, a emoção se 

sobressaiu, devido estar associado a imagem do ator, que logo após a sua 

recuperação, aparece na campanha do Banco do Brasil. Em relação a isso, 

Tavares (2003), diz que os aspectos inerentes das marcas são construídos 

através da emoção, que representa o intangível. 
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Deste modo, a campanha do Banco do Brasil estrelada pelo ator 

Reinaldo Gianecchini, transmite a ideia de que, o ator também faz uso dos 

serviços prestados pelo banco, como também, por ser uma personalidade 

conhecida, e afirmando que a promoção “Bom Pra Todos” é confiável, as 

pessoas passam a acreditar que realmente é um bom negócio. 

 

3.3.3 Criação de hot site  

 

A campanha também dispõe de hotsite, em que os clientes ou não, 

pessoas físicas ou jurídicas podem obter informações sobre a nova promoção 

do banco, com a seguinte URL: www.bomparatodos.com.br. 

A página principal do hotsite mudou de aparência desde o lançamento, 

com o intuito de manter a promoção ativa, em constante movimento. Na figura 

7, tem a página principal no lançamento da campanha, em que o ator aparece 

logo após sua volta do tratamento do câncer. A figura 8 representa a página 

com layout mais recente, com o ator aparentemente algum tempo depois após 

o tratamento. 

Segundo Pinho (2000) a internet é uma ferramenta fascinante que 

promove a comunicação e um relacionamento entre as pessoas, e por ter se 

tornado de fácil acesso para as pessoas, as organizações passam a fazer uso 

como uma forma de divulgar e manter uma interação entre os usuários na 

internet e suas marcas. 

É o que faz o Banco do Brasil, disponibiliza um hotsite específico da 

campanha, que vem a complementar as informações veiculadas por outros 

meios, sobre a nova promoção do banco.  
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Figura 6– Página principal do hot site “Bom Pra Todos”- Início da 

campanha 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.bb.com.br/portalbb/home 

 

É possível perceber que, a página principal do hotsite fazia parte do 

início da campanha, tanto pela aparência do ator Reinaldo Gianechini como 

pela forma que é tratada a promoção, anunciando a decisão do banco em 

reduzir as taxas de juros. 

Nesta página principal, representada pela figura 8, o que se vê é uma 

nova aparência do ator e a forma de como a promoção é tratada, percebe-se 

que não é mais necessário divulgar a decisão de reduzir as taxas de juros, pois 

o consumidor já entendeu o que é o “Bom Pra Todos”, agora são divulgados os 

benefícios adquiridos.  

Figura  7 - Página principal do hot site “Bom Pra Todos”- Atual da 

campanha 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.bb.com.br/portalbb/home  

http://www.bb.com.br/portalbb/home
http://www.bb.com.br/portalbb/home
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A criação de um hotsite teve a finalidade de uma ação comunicativa 

especifica, elaborada em determinado momento, a fim de acompanhar e dar 

suporte a campanha.  

3.3.4 Produção e veiculação dos vídeos 

 

Para complementar a ação de reposicionamento da marca, o Banco do 

Brasil utilizou-se também de produção de vídeos explicativos de 30´´ e 60´´ 

sobre a campanha na TV aberta. Por ser o meio de comunicação mais 

acessível, o banco procurou assim, o número máximo de espectadores, de 

forma que a campanha fosse divulgada em massa. 

O vídeo que marca o lançamento do novo posicionamento do Banco do 

Brasil, “Bom Pra Todos”, traz a mensagem de um banco que mantem a 

competência dos seus negócios visando os valores essenciais para um 

relacionamento claro e de profundidade com o cliente. Na divulgação do 

primeiro vídeo, não é tratado a decisão do banco em baixar as taxas de juros. 

Com a narração do ator Reinaldo Gianecchini, o comercial  vai  

explorando os benefícios e os atributos do banco,  e o relacionamento mantido 

com o público, a preocupação do banco com o país, com o planeta e com a 

satisfação das pessoas, de forma a dar sentido ao seu novo slogan “ Bom Pra 

Todos”.  

  A Figura 09 mostra o início da campanha, narrada pelo ator Reinaldo 

Gianecchini,  no qual é divulgado um novo conceito para o Banco do Brasil.  No 

filme, o ator explica o  novo pocisionamento do banco, fazendo relações diretas 

com a vida das pessoas, posicionando  dessa forma, a instituição para assumir 

uma nova identidade no mercado para os consumidores.   
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Firura 8 - Campanha de o lançamento do novo       

posicionamento  do Banco do Brasil. 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.youtube.com/bancodobrasil/ 

 

Segue transcrição do texto da campanha narrada pelo ator Reinaldo 

Gianecchini: “Esse filme é pra você que se relaciona com o mundo de um jeito 

diferente, que sabe que ninguém faz nada sozinho, que a vida é mais divertida 

compartilhando do que acumulando, e que a felicidade está em fazer outra 

pessoa feliz também, e que esse modo de viver vale para o trabalho, para a 

arte e para a vida. Existe um banco que pensa e age assim também, diferente 

de todos os outros. Ser o maior banco da América Latina é bom, ver resultados 

recordes ano após ano, claro que é bom, mas para o Banco do Brasil não 

basta ter lucro para ser bom, tem que ser bom pra você, para o país, para o 

planeta; bom pra você no atendimento, no crédito. É que pra ser bom pra 

gente, precisa ser bom pra você. Banco do Brasil, Bom pra todos”.   

A comunicação proposta nesse comercial é institucional, pois a 

mensagem transmitida visa o conhecimento do novo conceito da instituição, o 

foco está voltado para os valores do banco, e não especificamente para um 

produto.  O filme busca relacionar a marca Banco do Brasil não com seus 

produtos e serviços em si, mas com o conceito proposto pela organização.  

Após lançar a campanha que comunica o novo posicionamento do 

banco, são veiculados os vídeos em que o ator Reinaldo Gianecchini, agora 

como garoto propaganda, aparece na sua primeira campanha após se 

recuperar do câncer. 
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 Nesse vídeo, representado pela Figura 09, é explorada a decisão do 

banco em diminuir dos juros, com explicação das porcentagens nas reduções 

das taxas.  

Figura 9 – Vídeo que explora a decisão do Banco do Brasil  em                 

reduzir as taxas de juros. 

 

Fonte: http://www.youtube.com/bancodobrasil/ 

   

A campanha tem como foco as ofertas de créditos, destacando os 

benefícios do Bom Pra Todos para cada segmento.  

O próximo comercial, Figura 10, trata do benefício que o banco traz 

para as pessoas com a decisão de baixar os juros, reforçando a ideia de um 

banco que é bom para as pessoas. 

Figura 10 Vídeo: A Vida das pessoas também mudou 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: http://www.youtube.com/bancodobrasil/ 

 

http://www.youtube.com/bancodobrasil/
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Assim, cada  comercial vai explorando um benefício da promoção Bom 

Pra Todos, de forma a posicionar a instituição para um banco que atenderá  os 

desejos, sonhos e necessidades de cada. Reforçando a mensagem de um 

banco “Bom Pra Todos”.  

As  figuras 11 e 12 representam a cena do vídeo em que são explicados 

os benefícios de fazer empréstimos no Banco do Brasil. 

Figura 11 – Comercial “Bom pra Todos” – Crédito - TV 

 

Fonte: http://www.youtube.com/bancodobrasil/ 

 

Figura 12 – Comercial “Bom pra Todos” – Crédito - Geladeira. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.youtube.com/bancodobrasil/ 

 

Os comerciais focam o fato de que: quem faz empréstimos no Banco 

do Brasil sempre leva vantagem. Sempre acaba sobrando um pouco mais para 

realizar outra tarefa, diferentemente do aconteceria se fosse realizado o 

empréstimo em outro banco.  

http://www.youtube.com/bancodobrasil/
http://www.youtube.com/bancodobrasil/
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Os vídeos são representativos da campanha a reforçar a comunicação 

do novo posicionamento do banco do Brasil. Assim, os vídeos reforçam a ideia 

do banco em divulgar as novas taxas de juros, assim como os benefícios 

adquiridos pelas pessoas que fazem uso dos serviços do banco, sustentando 

sua nova identidade, de um banco que é bom pra todos e em assumir uma 

nova identidade.   

Os vídeos demonstram como diferenciação e valor a ser  agregado à 

marca, a melhora na vida das pessoas, ajudar o crescimento do país, 

reorganizar as financia da família com incentivar o uso do crédito consciente. 

Segundo Pinho (1996) marca incorpora uma série de valores da organização 

que funcionam como elementos de diferenciação.  

Essas associações promovidas pela marca do Banco do Brasil são 

fundamentais para reforçar sua nova identidade como sua lembrança e 

consequentemente influenciar o consumidor a consumir os serviços. 

3.3.5 Material impresso 

 

O material impresso do Banco do Brasil é utilizado como complemento 

das informações, pois na análise do folder que é entregue nas agências 

bancárias, nota-se uma quantidade significativa de informações com objetivo 

de informar e esclarecer com mais precisão a nova campanha. 

Os folders contêm endereços eletrônicos, número de SAC e outras 

informações para o conhecimento do consumidor, funcionando assim, como 

um guia para os consumidores, como mostra na Figura 14. O banco também 

utilizou o material impresso para explicação do que é um banco bom pra todos, 

como na Figura 15. Além disso, tem a possibilidade das pessoas levarem o 

material para suas casa e ter maior tempo de exposição a mensagem. 

No que diz respeito ao tipo de papel utilizado, o folder foi impresso em 

papel couchê, no entanto, poderia ter explorado a parte de que é um banco 

preocupado também com a sustentabilidade do planeta.  
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Neste caso, o Banco do Brasil, por se uma instituição que se preocupa 

com essas questões ambientais, poderia usar como material para seus 

impressos, o papel reciclado, reforçando a ideia de uma empresa que se 

preocupa com o meio ambiente.  Como afirma Lupetti (2003), que o tato 

mesmo servindo melhor para diferenciar produtos físicos também pode ser 

visto como elemento diferenciador de marcas. O tato pode ser sugerido como 

elemento de diferenciação, pela escolha do papel a ser entregue as pessoas.  

Figura 13– Folder da campanha Bom pra todos – Conteúdo externo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 

 
 
 

 

                                                           
1
 Scanner do Folder do Banco do Brasil- Campanha Bom para Todos (Frente) 
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Figura 14– Folder da campanha Bom pra todos – Conteúdo interno. 

                             
                                   
2 

Com a distribuição dos folders, possibilitou um maior entendimento da 

campanha por parte dos consumidores, podendo conferir a porcentagens das 

reduções dos juros para cada segmento e uma maior compreensão da 

campanha “Bom para Todos”. 

 

 

 

                                                           
2
 Scanner do Folder do Banco do Brasil- Campanha Bom para Todos (Verso) 
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3.3.6 Comunicação da Campanha nas Mídias Sociais 

 

São uma nova maneira das pessoas se comunicarem e se relacionarem, 

no qual informações e opiniões podem ser compartilhadas por pessoas e 

lugares diferentes ao redor do mundo.   As mídias sociais permite assim, uma 

conexão mais aberta, possibilitando uma maior interatividade entre as pessoas. 

Como afirma Li (2011), que as mídias sociais são ferramentas poderosas de 

informação que permite uma interação maior entre as pessoas.  

Pelo grau de abrangência alcançada pelas mídias sociais, que passaram 

a fazer parte do dia a dia das pessoas, muitas empresas passam a usar esse 

recurso para divulgar e promover suas marcas e principalmente, manter uma 

relação de proximidade com o cliente.   

Para complementar sua ação de reposicionamento da marca, o Banco 

do Brasil também fez uso das ferramentas da internet. Essas, por sua vez, 

formadas pelas mídias, (Facebook, no Twitter e Youtube), a fim de divulgar sua 

campanha, tornar as informações mais acessíveis, fornecendo a possibilidade 

de um relacionamento mais próximo com as pessoas, compartilhando assim 

suas opiniões com o mundo.  

O Banco do Brasil possui uma Fan Page com o endereço 

www.facebook.com/bancodobrasil em que há mais de 124 mil pessoas que 

curtiram a página, como na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/bancodobrasil


 66 
 

Figura  15 – Página principal do Facebook – Banco do Brasil 

 
 

Fonte:  http://www.facebook.com/bancodobrasil 

 

 Na Fanpage do Banco do Brasil no Facebook, a descrição do Produto/ 

Serviço da página, é de que ela é um espaço para fortalecer o relacionamento 

com as pessoas e com a sociedade. Desse modo, o banco consegue manter 

uma conexão maior da marca com as pessoas. O Facebook, por exemplo, tem 

por função, conforme Li (2011, p. 40), “fornecer a pessoas o poder de 

compartilhar e tornar o mundo mais aberto e conectado”. 

Segundo Comm; Borge (2009), uma considerável parte dos usuários do 

Facebook ainda são jovens universitários, um segmento promissor para as 

empresas que buscam novos clientes e influenciá-los para o hábito de 

consumir. Assim, uma estratégia em usar as mídias sociais como forma de 

conquistar novos consumidores é o público jovem que o consume. 

Deste modo, no que diz respeito à forma como ele é utilizado pelo 

banco, à produção de conteúdo é voltado para as próprias características que 

este meio propicia, com postagens sempre com fotos, e com o vocabulário 

voltado para o perfil dos usuários como “Curta”- “Compartilhe”, como na Figura 

a seguir, da postagem sobre os 204 anos de existência do Banco do Brasil. 

 

 

 

http://www.facebook.com/bancodobrasil
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Figura 16– Tipos de Postagem do Banco do Brasil no Facebook 

 

Fonte: http://www.facebook.com/bancodobrasil 

 

A postagem obteve 399 compartilhamentos, o que representa que o 

banco consegue atingir a interação que se pretende pelo Facebook. Além 

disso, nas postagens é reforçado o slogan “Bom pra Todos”, tanto com a 

logomarca do banco e a assinatura da campanha, como também na própria 

mensagem, como na Figura 16, que fecha a mensagem do aniversário 

dizendo: “(...) E, nós conseguimos porque é bom para os nossos funcionários, 

bom pra você, bom pra todos”. 

Nessa postagem abaixo, Figura 17, também é possível perceber o 

reforço da mensagem que o banco quer passar com seu novo posicionamento, 

de que é “Bom pra Todos”. A postagem sobre o dia das crianças possui o 

seguinte texto: “Voltar a ser criança é Bom pra Todos! FELIZ DIA DAS 

CRIANÇAS! Banco do Brasil. Bom pra Todos”. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/bancodobrasil
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Figura 17 - Tipos de Postagem do Banco do Brasil no Facebook 02 

 

Fonte: http://www.facebook.com/bancodobrasil 

 

Com isso, nota-se que o banco utiliza o Facebook para maior interação 

com seu público, trabalhando a mensagem da campanha de forma a aproveitar 

os recursos disponíveis neste meio, bem como utiliza de uma linguagem 

voltada para o Facebook, sempre reforçando o novo posicionamento do banco 

de “Bom pra Todos”. 

 Comm; Burge (2009, p. 2), afirma que o “Facebook não é uma 

companhia editorial, não cria nenhum de seus conteúdos (...)”. “Ele permite que 

seus usuários façam isso por seu próprio interesse”. Desse modo, o Facebook 

pode ser entendido como um espaço onde as empresas divulgam seu 

conteúdo de interesse próprio para serem compartilhado com milhares de 

pessoas, permitindo um maior alcance das informações que realmente as 

instituições querem que sejam absorvidas pelo público. 

Levando em consideração o pensamento proporcionado por Comm; 

Burge (2009), o Facebook pode ser visto como uma poderosa ferramenta para 

alcançar o objetivo do Banco do Brasil, uma vez que toda a produção de 

conteúdo realizada pelo banco é colocada de forma estratégica que possibilite 

uma maior divulgação das informações de interesse do banco.  Procurando 

transmitir a ideia sugerida pelo seu posicionamento “bom pra todos”, de modo 

que, consiga comunicar o novo conceito da marca divulgando-a em massa. 

http://www.facebook.com/bancodobrasil
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No Twitter são realizados posts de conteúdos mais informativos, sobre 

os produtos e serviços do banco, comunicando aos clientes sobre redução de 

taxas de juros, como também de facilidades de pagamentos, como mostra na 

Figura 16, o seguinte post: “Com o OuroCard Crédito Visa você parcela o 

presente do Dia das Crianças em até 48x. Experimente essa nova forma de 

pagar” e no fim da mensagem finaliza com a hastag #bompratodos, reforçando 

a mensagem de que faz parte da nova fase do Bando do Brasil.  

Comm; Burge, (2009, p. 75), diz que o Facebook possui amigos, o twitter 

possui seguidores e quanto mais tiver maior será a influência e exposição da 

mensagem.  

Deste modo, a página do Banco do Brasil no twitter, possibilitará ao 

banco uma maior exposição da sua mensagem de reposicionamento, na 

medida em que a página conta com mais de 38 mil seguidores, o que 

representa que o banco atingiu um considerável números de seguidores, 

conseguindo desta forma ter uma noção da abrangência que a campanha a 

alcançou na mídia social, possibilitando a interação da marca com milhares de 

pessoas.  

 

 

                 Figura 18 – Página principal do Twitter – Banco do Brasil. 

 

                   Fonte: https://twitter.com/BancodoBrasil  

 

https://twitter.com/BancodoBrasil
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Outros posts também recebem como assinatura a hastag #bompratodos, 

o que também representa como estratégia do banco, visto que o uso dessa 

ferramenta (hastag) no Twitter tem como principal objetivo deixar o assunto 

entre os mais comentados, o chamado Trending Topics (TT’s), além disso, 

permite que o usuário acompanhe as discussões realizadas no ambiente 

Twitter sobre a campanha “Bom para Todos”, realizando a busca pela hastag 

#bompratodos.  

Deste modo se torna uma estratégia eficaz, na medida em que 

consegue direcionar o usuário para outras seções que complemente as 

informações. Comm; Burge (2009, p. 76), diz que os tweets podem ser escritos 

qualquer informação que se deseje e “até mesmo incluir links (...) para conduzir 

os usuários para uma leitura adicional. Isto será sem dúvida bastante útil!”. 

Desta forma o banco pode conduzir os usuários para seções que complemente 

as informações já expostas.  

Uma vantagem do twitter é deixar que os programadores criem sua  as 

ferramentas para  o site. Comm; Burge, (2009). Assim também o banco tem a 

possibilidade de criar as ferramentas que atenderá a divulgação e interação da 

sua nova campanha. 

No Youtube o Banco do Brasil possui um canal próprio, em que 

possibilita aos usuários uma maior interação com as campanhas do banco, 

pois são disponibilizados neste canal, os vídeos das campanhas. 

A descrição do canal no Youtube é na mesma linha de comunicação das 

outras mídias sociais utilizadas, como o Facebook e o Twitter que diz ao 

usuário que o canal é para que haja um fortalecimento do relacionamento entre 

o banco e as pessoas: “Bem vindo ao canal do Banco do Brasil. Este é um 

espaço para fortalecer nosso relacionamento com você e com a sociedade. 

Acompanhe aqui todas as campanhas e vídeos de interesse sobre o Banco do 

Brasil”. 
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Figura 19 – Página principal do Youtube – Banco do Brasil 

 

 Fonte: http://www.youtube.com/user/bancodobrasil  

 

Além disso, no Youtube também é reforçado que há outras formas de se 

comunicar com o banco, disponibilizando no canal do BB os links do portal 

“bb.com.br”, BB no Facebook e BB no Twitter. Integralizando todas essas 

ferramentas de comunicação com seu público. 

Desta maneira, o que se pode perceber é que, sendo reforçada pelas 

mídias sociais, a campanha de (re) posicionamento do Banco do Brasil 

consegue alcançar bom resultados na divulgação do seu novo posicionamento 

uma vez que podem gerar um relacionamento e uma maior visibilidade da 

marca.  

As mídias sociais passaram a representar uma ferramenta de suma 

importância para as empresas na divulgação de seus produtos e serviços, na 

medida em que, consegue manter vários grupos de pessoas que se interligam, 

contribuindo para contato mais próximos entre marca e usuários. 

Interagindo também nas mídias sócias, e aproveitando as ferramentas 

por elas oferecidas, o banco conseguiu transmitir a sua mensagem de um novo 

reposicionamento.  

http://www.youtube.com/user/bancodobrasil
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As marcas após serem utilizadas apenas para identificar um produto e 

seu fabricante, passaram a representar muito mais que um elemento de 

diferenciação de produto, mas um conjunto de valores que geram associações 

para os consumidores.  

O avanço acelerado das tecnologias permitiu a abertura para a grande 

concorrência mercadológica, tornando assim os produtos e serviços cada vez 

mais semelhantes. Fator esse, que levaram as organizações a se 

movimentarem em busca de manter um diferencial que fosse competitivo e que 

mantivesse um grau de diferenciação para suas marcas a fim de as 

distinguissem das concorrentes.  

Foi nesse cenário que se percebeu a necessidade de se gerenciar as 

marcas trabalhando seus atributos e, em especial, os intangíveis, agregando 

assim valor a marca.  

Porém, mesmo mantendo uma manutenção da marca, é possível que 

com as mudanças mercadológicas, os desejos, gostos e características dos 

consumidores sofram mudanças. Caso isso aconteça, ou qualquer outra 

mudança que venha a prejudicar a competitividade da empresa, é a hora de se 

pensar em um novo posicionamento para a empresa, buscar novos conceitos e 

novas referências que façam as marcas, produtos ou serviços se diferenciarem 

dos demais. 

Para a tomada de decisão na busca por um novo posicionamento, exige 

das empresas uma cautelosa investigação do mercado, a fim de encontrar 

quais associações devem ser desprezadas e quais devem ser criadas para o 

público visado.  

Nesse sentido, o Banco do Brasil decidiu abordar um novo 

posicionamento para a sua marca. Procurando estabelecer serviços e produtos 

diferenciais a fim de destacar sua imagem perante os clientes no mercado. 

Como ponto inicial na sua decisão de mudar e criar novo conceito da 
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identidade do banco, a instituição substitui o seu slogan, de “Todo Seu” para 

“Bom Pra Todos”, levando em consideração que representa uma das 

estratégias de reforço do posicionamento da uma marca, na medida em que 

carrega os elementos que transmitem a mensagem da empresa. No caso do 

Banco do Brasil, o slogan sustenta a ideia de um banco que é bom para todas 

as pessoas. 

No desenvolvimento da campanha percebe-se que o foco é de um novo 

conceito a marca BB, sendo amparado pelo novo slogan “Bom pra Todos”, 

representando assim a decisão do banco na redução das taxas de juros. 

Alcançando deste modo, o posicionamento de um banco que acredita em um 

“benefício mútuo”, em que todos ganham, representado pela frase: “Porque pra 

ser bom pra gente, tem que ser bom pra você. Banco do Brasil Bom Pra 

Todos”.  

 A troca do slogan da instituição foi uma estratégia eficaz, na medida em 

que consegue comunicar a marca e o objetivo da empresa, interligando seu 

novo posicionamento e para sustentar seu plano financeiro da redução das 

taxas de juros. Assim, como também as estratégias utilizadas no processo de 

reposicionamento e para divulgação da sua nova identidade.  

Com tudo, para a sobrevivência das marcas e para estabelecer uma 

vantagem competitiva e duradoura em um mercado tão competitivo, é 

necessário que se mantenha uma maior preocupação com o gerenciamento 

das marcas. Buscar relacionar atributos e características que ofereçam ao 

público benefícios que vão além do benefício funcional, entregar ao consumidor 

valores agregados que possa ser determinante como resultado, um 

posicionamento satisfatório da marca produto ou serviço.  

Este posicionamento, com tudo, contribuirá para que as empresas 

possam diferenciar seus produtos/marcas no mercado, possibilitando que o 

público possa identifica com superioridade suas características conquistando 

assim a sua preferência.     

Registra-se, ainda, que o presente estudo, não leva a um enceramento 

ao assunto. É evidente que nessa área de estudo ainda oferece um vasto 
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campo de indagações que nortearam futuras pesquisas, uma vez que, se trata 

de um tema atual e em contínua evolução.  
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