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A Volkswagen acaba de anunciar a substituição do motor arrefecido a ar da Kombi pelo Total Flex 
refrigerado a água – um grande avanço com o objetivo de garantir mais praticidade e segurança 
aos usuários. Um valor, porém, permanece intangível: a marca Kombi, capaz de sobreviver a 50 
anos de francas evoluções na indústria automobilística nacional. Um atributo tão importante que 
faz da perua um eterno sinônimo da categoria. 
 
O valor da Kombi, aliás, é muito bem reconhecido pela montadora. Tanto que a apresentação do 
novo motor coincidiu com o lançamento de uma edição limitada de 200 modelos antigos, para 
colecionadores e entusiastas da tradição. Mas que fatores devem ser levados em conta para um 
produto virar referência? 
 
A melhor definição de marca é um conjunto de valores que determinam as ações e posturas 
adotadas pela empresa. Não estamos aqui tratando meramente de qualidade, que em tempos de 
economias transnacionais deixou de ser diferencial para se tornar uma obrigação. Para entender 
marca, é preciso entender de consumidor. 
 
Mais do que captar necessidades físicas do cliente, a marca pode estar relacionada à experiência 
emocional por ele vivida. Dificilmente alguém adentra uma loja da Starbucks apenas para tomar 
um café, sem pensar na possibilidade de ler um jornal ou de curtir um momento de relaxamento e 
descontração. Pouquíssimas pessoas devem optar por um modelo de tênis da Nike sem lembrar 
do Just Do It, que reflete atitude acima de tudo.  
 
No entanto, as marcas de sucesso podem simplesmente nos acompanhar em nossas rotinas. Para 
fazer barba, você necessita de uma Gillette. Para escolher uma pizza, você dispensa ou não o 
Catupiry? Ambos os produtos foram inclusive adaptados e incorporados à língua portuguesa. E 
quem nunca usou as Havaianas (símbolo do estilo brasileiro), as pilhas Duracell (garantias de 
resistência) ou a velha Olivetti, que mesmo na era da informática continua a ser destacada? 
 
Transmitir atributos populares ou de luxo ajuda a alavancar a imagem de um produto. Erram, no 
entanto, as organizações que enxergam os atributos como primordiais para a construção de toda 
e qualquer marca. Às vezes, basta traduzir a idéia de benefício e funcionalidade. É assim que 
nasceu a Kombi, que provavelmente ajudou muitos pequenos empreendedores a crescerem no 
mercado, com sua praticidade, versatilidade e espaço interno amplo.  
 
Façamos um teste e vamos identificar outros mil exemplos de marcas fortes no Brasil e mundo 
afora. Coca-Cola, Brastemp, Ferrari, Rolex... Parece coisa de gente graúda? Não se lembrarmos 
que os grandes grupos citados, em sua maioria, começaram pequenos até terem suas marcas 
criadas, registradas, lapidadas e enfim consolidadas.  
 
Não há mágica nem receita pronta. Trata-se de um trabalho árduo e de longo prazo, mas 
acessível mesmo para o universo das companhias de pequeno e médio porte. Estas precisam, em 
primeiro lugar, observar a concorrência e seu ramo de atuação para encontrar um rótulo 
diferenciado. O passo seguinte é imprimir nos produtos uma cultura e personalidade compatíveis 
com a postura implementada pela empresa em suas relações internas e com o mercado. Caso 
contrário, a queda de uma marca pode ser bem mais rápida que seu desenvolvimento.  
 
Com a definição do público-alvo e dos apelos que realmente cativarão os consumidores (preço, 
prestígio, sofisticação, praticidade, a logomarca, o nome), o empresário estabelece um 
compromisso de fidelidade com os clientes. Eles esperam comprar o seu produto por um motivo 
que jamais os atrairia para o concorrente. Em cada prateleira, gôndola ou vitrine está o 
verdadeiro patrimônio da sua corporação. O jeito é trabalhar e encontrar o seu diferencial. 
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