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Empresas do setor ampliam sua atuação para trabalhar na construção e manutenção de marcas  
  
De tempos em tempos o ambiente do marketing é invadido por expressões que se tornam 
bastante usuais e, apesar de passarem a ser usadas em larga escala, algumas vezes não são 
compreendidas pela maior parte das pessoas. Ao que tudo indica, o vocábulo da vez é branding.  
 
Derivado da palavra brand, que significa marca, o termo em inglês branding adquiriu diversas 
traduções, mas pode ser interpretado como o conjunto de ações ligadas à administração das 
marcas que buscam levá-las além de sua natureza econômica e fazer com que alcancem o 
emocional dos consumidores, e lá permaneçam. Mas essa é apenas uma das formas de 
interpretação - que invadiu os mercados do mundo todo e foi incorporada ao dia-a-dia do 
marketing.  
 
Ana Couto, sócia da agência Ana Couto Branding & Design, acredita que a disseminação da 
expressão esteja seguindo o caminho feito há alguns anos pelo termo marketing. "Houve um 
momento em que todo mundo falava sobre marketing, mas ainda não se sabia muito bem do que 
se tratava. Com o passar do tempo as empresas foram entendendo o conceito e começaram a 
ficar aptas a oferecer esse tipo de serviço. Com o branding deve acontecer a mesma coisa", diz.  
 
Segundo especialistas no assunto, o trabalho com branding está diretamente ligado, dentre outras 
coisas, ao DNA das marcas. Qual a vocação daquela marca, a melhor forma de levá-la aos 
consumidores e como a empresa é percebida por eles são algumas das indagações freqüentes de 
quem se propõe a lidar com isso. Não por acaso, muitos escritórios de branding consulting 
nasceram de agências de design.  
 
É o caso da FutureBrand, companhia de construção de marca do Grupo Interpublic que há pouco 
mais de dois anos entrou no Brasil ao adquirir o controle acionário da agência de design BC&H, 
formando a FutureBrand BC&H. Nos últimos anos muitas agências de design transformaram-se 
em empresas de branding ou passaram a nortear o atendimento a seus clientes com base em 
conceitos de construção de marca. Há algum tempo o mercado assiste a uma discussão que 
parece não ter prazo para chegar ao final: os escritórios de design estão mesmo aptos para 
denominar-se empresas de branding ou esse trabalho deve ser feito por uma companhia com 
outro direcionamento?  
 
"Acredito que o profissional de design seja o mais preparado para fazer a reflexão necessária ao 
processo de construção ou reformulação de uma marca, e isso não apenas no sentido estético. O 
designer sempre lidou com conceitos de longo prazo, fundamentais na hora de criar um novo 
logotipo, por exemplo. Sem esse tipo de pensamento é impossível chegar a um resultado 
satisfatório já que a marca acompanhará determinada empresa ou produto por muitos anos e 
precisa funcionar", afirma Ronald Kapaz, sócio-diretor da Oz Design.  
 
Ele acredita que o branding não se resume à expressão pura e simplesmente, havendo a 
necessidade de uma reflexão estratégica sobre o valor de cada marca. "É claro que o design é 
apenas uma parte de uma estratégia muito maior e mais profunda", diz Kapaz. A opinião é 
compartilhada por Renata Melman, sócia da 100% Design. "Para mim, o ponto principal do 
branding é a criação de uma relação emocional entre a marca e o consumidor. Há várias 
ferramentas para isso e o design é apenas uma delas", analisa Renata, que aponta a soma entre 
estratégia sólida e trabalho estético surpreendente como responsável por criar essa conexão.  
 
 
 
 



Afinal, quem faz? 
Para a sócia da 100% Design, não há como manter um bom escritório de design sem estar atento 
ao trabalho de branding. Ela acredita que também é preciso fazer um planejamento estratégico, 
já que o design mostra o comportamento de uma marca e o que necessariamente tem de passar 
por sua essência. "A empresa nasceu com esse ideal e hoje temos menos trabalhos de design 
puro e muito mais atuação em construção de marca e acompanhamento de sua evolução", diz a 
empresária. Para Luciano Deos, sócio da Gad'Design, todo mundo que está envolvido no processo 
de desenvolvimento e construção de uma marca, de alguma forma faz branding. "O que difere é 
que há atualmente no mercado pouquíssimas companhias com condições de cuidar desse 
processo como um todo", pondera.  
 
Para Mário Narita, da Narita Design, um bom layout é parte muito importante, mas o grande 
desafio é encontrar a melhor forma de passar a essência para os consumidores. "Há muita fumaça 
e pouco fogo, pois são raras as pessoas que conhecem realmente esse assunto. O branding é 
muito profundo e não são muitos os profissionais que dominam o tema com a profundidade 
merecida", afirma. Essa também é a opinião de Hélio Mariz de Carvalho, sócio da FutureBrand 
BC&H. "A verdade é que atualmente há pouquíssimas empresas no mercado brasileiro que 
realmente têm condição de realizar todas as etapas do processo de construção de uma marca".  
 
Ele conta que antes da associação com a FutureBrand, a BC&H atuava somente como um 
escritório de design, mais voltado aos aspectos gráficos das marcas e sem analisar a estrutura de 
cada uma delas. "Hoje vemos o branding de forma bastante abrangente, e muitas vezes optamos 
até por não usar o design em determinados trabalhos". 
 
 
Mercado  
Para Ana, a invasão de empresas que se intitulam "consultoras de branding" é um movimento 
natural que deve recuar em breve. "Haverá uma seleção natural. No final, fica quem sabe fazer o 
trabalho e quem usa as ferramentas disponíveis com conhecimento e relevância", diz. Carvalho 
acredita que, apesar da palavra branding estar sendo empregada de uma forma bastante 
corriqueira - o que pode levar a expressão a um desgaste -, hoje os clientes estão mais 
preparados para aceitar esse tipo de intervenção em suas estratégias. "Nos clientes maiores já 
existe até uma diferenciação de quem realmente faz um trabalho de construção de marca. É claro 
que ainda são encontrados os clientes que confundem branding com design, mas normalmente 
eles não procuram uma consultoria completa e têm suas necessidades atendidas com uma 
intervenção gráfica", conclui o diretor da FutureBrand.  
 
 

 
Branding como DNA: design é apenas uma parte de estratégia muito maior e mais profunda envolvendo o valor da marca 
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