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Para criar um posicionamento claro é preciso
que o produto ou oferta que a empresa entregue
traduzam claramente esse posicionamento, sem
que se pareça com ofertas de nenhum concorrente ou produto já presente no mercado. Esse
diferencial, baseado em atributos reais ou simbólicos, é a alma da empresa, sem a qual ela não
conseguirá se tornar essencial e, assim, obter sucesso.
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A estratégia de criação do posicionamento de
marca une diversas facetas do marketing e da
comunicação: relações públicas, assessoria de
imprensa, relacionamento com influenciadores,
inbound marketing, endomarketing, criação de
conteúdo para redes sociais, planejamento estratégico, marketing direto, etc. É tudo isso.
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Posicionamento de marca é o DNA de todas as
empresas. Mas não é só o que você, como profissional de marketing, comunicador ou empresário, decide como sendo a visão e missão da
sua companhia, é o que o público entende, o que
você consegue passar para fora da sua empresa,
o que o mercado compreende dela. E não é fácil.
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Conhece-te a ti mesmo,
já dizia Sócrates.

Para determinar qual será esse posicionamento
é preciso que a empresa tenha uma clara compreensão dela mesma, de sua oferta, da concorrência e do mercado para poder pensar em
algo que a destaque. É preciso entender o comportamento do consumidor, compreender o que
ele valoriza, o que chama a atenção do mesmo.
E são esses pontos que vamos desvendar nesse
material estratégico.
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conte histórias
reais

Posicionamento é tudo o que te diferencia no seu
mercado. Pode ser uma nova forma de apresentar seus produtos e serviços, um layout distinto,
uma embalagem moderna. Pode ser um jeito
diferente de atender seus clientes, de criar conteúdo. Pode ser entregando uma experiência ou
informações de valor. Pode ser o que você acredita que irá levar sua marca a crescer no mercado, mas precisa ser humano e verdadeiro.

A Do Bem imprimia em suas embalagens de suco
que as laranjas vinham da fazenda do Sr. Francisco, no interior de São Paulo, porém uma reportagem da Exame disse que não era bem assim.
A Do Bem respondeu e afirmou que as histórias
são reais, mas que, como a empresa cresceu, novos fornecedores tiveram que ser adicionados à
produção e o Sr. Francisco passou a ser um dos
produtores de laranja.

Vivemos em uma época em que o consumidor
sente o que é real, sente a verdade no que está
sendo transmitido. Muitas marcas que resolveram criar boas histórias, porém falsas, não se
deram bem. Basta ver o caso da Diletto, marca
de sorvetes, e Do Bem, de bebidas naturais, que
foram investigadas pelo Conar (Conselho de Autorregulamentação Publicitária) por terem criado
falso storytelling de marca.

Um caso bastante recente e que teve exposição
na mídia de forma negativa, foi o lançamento da
hamburgeria Zebeléo. O ganhador do MasterChef Leonardo Young, a empreendedora Bel Pesce e Zé Soares, um fã de gastronomia, lançaram
um crowdfunding (financiamento coletivo) para
viabilizar uma hamburgeria do trio, a Zebeléo. No
entanto, não teve uma boa receptividade, recebeu uma enxurrada de críticas e saiu do ar no dia
seguinte.

A Diletto afirmava que a receita dos picolés da
marca haviam nascido com Vittorio Scabin, avô
do fundador, que produzia sorvetes feitos de
neve no norte da Itália. Vittorio na realidade era
o alterego de Antonio, realmente avô de um dos
fundadores da marca, por isso a história não era
falsa, só foi mais romantizada.

Opte por contar a história
da sua marca de forma não
romantizada, o consumidor prefere sempre o que se
assemelha à realidade.

Posicionamento de marca no mercado de alimentação e bebidas

4

do papel para
a ação

Já vimos que é preciso criar um posicionamento para a marca que realmente faça sentido, real
e não mentiroso, que os consumidores devem
acreditar nele e que esteja conectado ao produto
ou serviço oferecido. Negócios que fazem sucesso tem em suas marcas um grande patrimônio,
capaz de de transferir valores ao que é oferecido
ao público ao criar e entregar benefícios emocionais, levando à fidelidade do consumidor com a
empresa.
Para construir um posicionamento certeiro, lembre-se de considerar os passos abaixo:

1. ENTENDA (A FUNDO) QUEM É SEU PÚBLICO-ALVO
A primeira tarefa para sua equipe de marketing
é descobrir quem é seu público-alvo. É necessário entender quem são as pessoas que podem
se tornar possíveis clientes da sua empresa.
Descubra região, idade, escolaridade, gostos, características, tudo o que for possível sobre essa
audiência.
Ao descobrir quem é o seu público, você pode
adaptar o posicionamento do seu produto ou
serviço para que aquele público a aceite melhor.
A sua comunicação deverá ser direcionada e,
pensada, para essas pessoas desde o pós-venda
até o atendimento ao cliente.

Internet das coisas
O mercado financeiro é conhecido por ter um
posicionamento institucional mais conservador,
seguindo uma linha de que austeridade e uma
comunicação mais aspiracional é o que o público
espera de uma instituição financeira.
Nos últimos anos vimos surgir algumas instituições que estão provando que um posicionamento mais aberto, próximo de seus clientes e não
tão sério pode ser uma boa saída e o que os novos e jovens consumidores estavam procurando.
Seguindo a tendência da internet das coisas, que
transforma produtos em serviços e estabelece
modelos de negócio baseados em plataformas,
bancos e serviços financeiros estão aderindo a
formatos operacionais altamente conectados. A
necessidade de redução de custos e o novo comportamento do consumidor fez surgir as fintechs,
startups financeiras que somaram um total de investimentos de U$22 milhões em 2015, e aumentou a preocupação dos serviços financeiros com
a experiência do usuário.
Uma dessas novas iniciativas é o Nubank, um cartão de crédito 100% digital, sem fatura impressa
e que funciona em um aplicativo. A empresa, que
se diz a nova geração de serviços financeiros do
Brasil, possui um posicionamento leve, inovador
e próximo do consumidor em todos os seus canais.
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Isso se reflete não só nas redes sociais e no próprio aplicativo do cartão. Como vimos anteriormente um posicionamento só é um bom posicionamento quando todas as facetas do marketing
e da comunicação estão falando a mesma língua.
No caso no Nubank, isso está explícito também
no atendimento ao cliente.
Uma rápida consulta à página do Facebook do
Nubank mostra que vários consumidores estão
postando cartas, escritas a mão, que receberam
da equipe de SAC do cartão de forma espontânea. Em uma época onde a automatização
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deixou tudo digital e impessoal, humanizar o
atendimento com o consumidor enviando algo
manuscrito mostra uma consideração especial.
As respostas nas redes sociais também são personalizadas. Nenhuma mensagem é igual a outra, o que mostra que a empresa está seguindo o
Customer First, ouvindo o consumidor e estabelecendo o diálogo.
Com todas as transformações sociais e tecnológicas que passamos nos últimos anos, a forma
como as instituições financeiras, num geral, se

relacionam com os clientes se alterou. Reportagem do Meio&Mensagem mostra que mesmo os
bancos mais tradicionais estão mudando o posicionamento e se aproximando da realidade de
seus consumidores.
Antes com mensagens mais aspiracionais, mostrando viagens e personagens com a situação
financeira bem resolvida, bancos como Itaú, Caixa e Santander estão falando sobre educação financeira e se mostrando mais parceiros e menos
severos.
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2. IDENTIFIQUE E VALORIZE O SEU
DIFERENCIAL NO MERCADO

3. SEJA COERENTE EM SUAS
ESTRATÉGIAS

O seu diferencial é um dos principais patrimônios e o que irá garantir que seu produto ou
serviço saia e permaneça na frente da concorrência. É preciso encontrar o que te destaca
para usar esses pontos sem moderação nas
estratégias de comunicação e marketing.

A sua companhia precisa ser consistente no
mercado, coerente. Além de comunicar a sua
missão, valores e objetivos, eles precisam ser
sempre reforçados na atuação diária da empresa. Quando uma organização é coerente com
o que defende os consumidores percebem e
valorizam.

Para encontrar esse diferencial você precisa
mapear os seus concorrentes e produto. Perceba como são feitas as vendas, como é o pós
venda, atendimento o cliente, como se posicionam, se atuam nas redes sociais, se respondem
nas redes sociais e como é o nível de respostas.
Um monitoramento analítico é essencial nesse
momento.
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Posicionamento de marca no mercado de alimentação e bebidas

7

conclusão

Não importa se a sua missão é posicionar ou
reposicionar sua marca, até porque esse é um
trabalho constante e tudo o que você fizer dependerá de revisitar esse posicionamento. Seja
sua presença em eventos, criação de site, flyers,
estratégia de content marketing, tom e conteúdo
em redes sociais, assessoria de imprensa, comunicação interna, absolutamente tudo deverá
ser baseado no posicionamento da marca.

Todas as suas ações dependem do posicionamento de
marca e tudo o que faz em
nome da empresa é posicionamento de marca.

Ao estabelecer esses pontos, faça com que toda
a sua equipe respire esse posicionamento, é isso
que vai guiar o dia a dia da sua empresa. Não deixe que o interesse em seguir esses parâmetros
morra - ou sua empresa morrerá também.
Quando diversos autores dizem que é preciso
que os funcionários tenham postura de dono de
empresa, é disso que estão falando também. Todos os colaboradores da sua empresa e suas respectivas ações refletem nesse posicionamento,
ainda mais aqueles que estão na linha de frente
com clientes. Por isso, não economize em treinamentos e crie um guia que possa ser consultado
constantemente.
Para mensurar se sua imagem está sendo passada da forma que gostaria, monitore seus canais
sociais, blogs, portais de notícias e sempre ouça
o feedback dos seus consumidores, sempre.
Seja verdadeiro em suas ações de posicionamento de marca e esteja sempre presente nos canais
que seu público está presente. Com o tempo, se
você tiver definido o posicionamento corretamente, a imagem da sua companhia, produto ou
serviço irá se fortalecer naturalmente.

Posicionamento de marca no mercado de alimentação e bebidas

8

NOVA YORK (MATRIZ)

WASHINGTON, D.C.

SÃO FR ANCISCO

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 8.501
24º ANDAR - LADO B
CEP 05425-070 - SÃO PAULO SP - BRASIL

AUSTIN

SÃO PAULO

LONDRES

PARIS

HAMBURGO

DELI

BANGALORE

TÓQUIO

SPRINKLR
É a empresa que possui as soluções mais completas em tecnologia social
criadas para impulsionar resultados de negócios e gerenciar experiências do
cliente em todos os pontos de contato. Reconhecida pela Forrester como a mais
poderosa tecnologia no mercado, seu software totalmente integrado de gestão
de experiência social empodera mais de quatro bilhões de conexões sociais em
77 países. Com sede em Nova York, a empresa conta com 1.100 funcionários
no mundo todo. A Sprinklr está revolucionando o engajamento dos clientes de
quase 1000 marcas, que fazem parte do ranking de top enterprises da Fortune,
incluindo IHG, Starwood, Microsoft, Samsung, e Nasdaq, além de parceiros como
Delloite Digital, Accenture, Havas e Razorfish. A empresa norte-americana adquiriu
recentemente o Scup, ferramenta líder no mercado brasileiro em monitoramento,
gerenciamento e análise de social media.
Para obter mais informações, visite o nosso site.

