
Valorize e simplifique sua marca 
 
Na palestra de abertura do congresso da ExpoManagement, o professor Peter Sealey falou 
sobre novos fenômenos que movem a formação e gestão de uma marca, em tempos que 
internet supera a televisão.   
  
Posicione-se em frente a gôndola do supermercado já convicto de que saiu de casa com ordens 
expressas de comprar uma caixa de sabão em pó, mas tem que ser daquela famosa. O 
problema: esta marca consagrada abriu tanto seu leque de atuação que são dezenas de 
embalagens semelhantes que confundem quem apenas pretendia levar um produto que 
limpasse suas roupas. 
 
O risco de colocar o sabão errado no carrinho e, conseqüentemente, estressar-se com uma 
simples compra, é enorme. Tempos modernos que propaganda e marketing lutam para 
reverter e devolver simplicidade à marca, segundo o professor Peter Sealey, com a 
propriedade de quem, por boa parte da vida, lidou com a marca mais consagrada de todos os 
tempos –por 24 anos, ocupou cargos executivos na Coca-Cola, como vice-presidente de 
marketing global. 
 
Com a palestra Estratégias para Construir Marcas Podereosas, Sealey abriu a 5ª edição da 
ExpoManagement, nesta segunda-feira (07/11), em São Paulo. Durante 1h30, procurou 
reforçar, aos executivos na platéia, a importância de se valorizar cada vez mais a marca, seja 
ela de uma grande corporação ou de um simples comércio de esquina qualquer. 
 
E até lançou um desafio, ao, num exercício fictício, dividir a Coca-Cola em dois grupos. No 
primeiro, reuniu todo o patrimônio da empresa, inclusive a fórmula secreta do refrigerante. No 
segundo estava apenas a marca. “Claro que o segundo grupo vale mais. Com uma marca 
dessas, qualquer instituição financeira daria os investimentos necessários para se construir 
tudo de novo”, explicou Sealey. 
 
Quem manda é o consumidor – Ao se definir uma marca, deve-se levar em conta a percepção 
do consumidor e seu comportamento. Ou seja, de nada adianta lotar a prateleira do 
supermercado com inovações que mais vão confundi-lo do que agregar valor a ele. É preciso 
avaliar a percepção do consumidor quanto à marca, descobrir como ele vê sua imagem e qual 
a intensidade com que este cliente interage com ela. 
 
O professor norte-americano alertou aos executivos que sempre busquem atingir “Top of 
Mind”, ou seja, que nunca parem de criar artifícios para sua marca estar sempre entre as mais 
lembradas. “É preciso saber gerenciar o comportamento do cliente quanto à marca”, afirmou.   
  
 
Construa uma marca sólida – Em sua palestra desta segunda-feira, Peter Sealey citou seis 
ferramentas essenciais que devem ser usadas na construção de uma marca: 
 
1) Crie logotipos poderosos. 
2) Tenha símbolos inesquecíveis. 
3) É necessário que sua marca tenha uma cor dominante. 
4) Crie um ambiente para a marca –faça com que seja lembrada pelo universo que ela lembra, 
ou seja, eventos esportivos vão remeter sempre a lembrança de sua marca de tênis. 
5) Dê uma assinatura sonora a ela. 
6) Mostre a funcionalidade da sua marca, pois quando o consumir vir seu logotipo poderoso, 
ouvir seu jingle vai saber, imediatamente, para que ela serve. 
 
A marca no Século 21 – De acordo com Peter Sealey, o maior desafio que as marcas 
enfrentam hoje estão no estresse e a ansiedade que podem provocar no consumidor, como o 
conjunto de caixas de sabão em pó quase iguais, mas com finalidades diferentes. Por isto, o 
professor norte-americano defendeu a simplicidade de uma marca, ou seja, facilite a vida do 
consumidor.  



Uma volta aos princípios, dos tempos que uma grande rede de lanchonetes vendia apenas o 
trio básico composto de hamburguer, fritas e refrigerante. “Não se confunde quem está 
comprando.” 
 
Ainda inexistente no Brasil, Sealey contou de um fenômeno que assombra os marketeiros 
norte-americanos, a decadência da televisão, engolida pelo surgimento de novas mídias 
eletrônicas, como internet, e aparelhos DVRs, que apagam automaticamente os anúncios ao 
gravar um programa. “A marca, portanto, precisa estar embutida na própria programação”, 
alertou. Ou seja, a publicidade indireta ganha o espaço da tradicional. 
 
Segundo números que apresentou, as pessoas gastam, em média nos EUA, 17 horas por 
semana na internet, contra 14 horas em frente ao aparelho de televisão. Com videogames, são 
mais oito horas semanais. “Internet e games não existiam há 15 anos”, recordou.   
 
  
 
Dez regras a serem seguidas na era digital 
 
1) Aposte nas três megatendências: largura da banda disponível triplica a cada ano, ou seja, 
navegação virtual cada vez mais fácil; o custo de armazenamento de dados cai a cada ano; os 
processadores de computadores dobram de potência a cada 18 meses. 
2) Aproveite as três subtendências de mídia: a publicidade está se tornando digital, pessoal e 
controlável. 
3) Tenha consciência de marca. 
4) Conceba a imagem de sua marca com estratégia. 
5) Adote as seis ferramentas para construir marcas. 
6) Experimente a nova mídia IPTV, ou seja, televisão integrada com computador e endereço 
digital IP, que pode personalizar a publicidade. 
7) Promova princípios que garantem simplicidade ao marketing. 
8) Se cometer um erro de marketing, assuma a responsabilidade. 
9) Inverta de papel quando preciso. 
10) Quem manda é o consumidor. 
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