
"Todo trabalho de marca tem como elemento principal o consumidor"

C onstruir uma marca e con-
solidá-la no seu mercado
de atuação é um desafio

diário, pois o grau de competência,
a criatividade e o profissionalismo
das empresas estão aumentando
cada vez mais. Branding é o ter-
mo utilizado pelos estudiosos em
comunicação que engloba o con-
junto de ações realizadas com o
objetivo de construir e consolidar
marcas, de fazer com que as pesso-
as lembrem de uma marca e façam
uma associação positiva dela.
Segundo o Coordenador do Nú-
cleo de Inovação e Criatividade
da ESPM Campinas, Paulo Sérgio
Quartiermeister, "todo trabalho de
marca tem como elemento prin-
cipal o consumidor", e o primeiro
passo para construí-la é estudar,
para descobrir as peculiaridades
do mercado e do cliente. Finalizada
a pesquisa, é o momento de con-

tratar um profissional para criar a
identidade visual da empresa, e a
participação do empresário, com
os conhecimentos adquiridos pelo
estudo inicial é essencial, pois esse
profissional deve desenvolver um
material que esteja absolutamen-
te alinhado com o resultado dessa
pesquisa. A marca deve, necessa-
riamente, remeter ao que efetiva-
mente é oferecido.
O acadêmico afirma que partir da
premissa de um pacote de ferra-
mentas de comunicação utilizado
pelo branding é perigoso, pois ca-
da empresa tem necessidades ex-
clusivas, e afirma que a
inovação é essencial,
mas cita alguns
exemplos como
site; e-mail mar-
keting (e-mail
elaborado e dis-
parado para uma

lista pré-definida com o objetivo
de divulgar algo); marketing dire-
to (marketing sem intermediários,
empresa em contato diretamente
com o cliente) e inserções em mí-
dias são algumas ferramentas uti-
lizadas.
Quartiermeister acrescenta que, se
uma empresa não tiver uma boa
gestão da marca, ela não sobrevi-
ve. "Não importa se o empresário
vai abrir uma empresa ou já a tem,
o trabalho de branding é obrigató-
rio para que ela não corra risco de
vida". Esse é um trabalho que po-
de ser feito pelo próprio empresá-
rio ou por um consultor, mas o es-

pecialista ressalta que, mesmo
contratando esse serviço, é
muito importante que o
empresário tenha feito o
estudo inicial, pois ele irá
agir em conjunto com o
profissional contratado.
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