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Quando um executivo de recrutamento contatou Rob Hallam, dois anos atrás, sobre a 
possibilidade de trabalhar na Pitney Bowes, ele respondeu: "Por que eu iria querer trabalhar 
em uma empresa de sistemas de portes postais?" Hallam, que se tornou vice-presidente de 
comunicação interna, uma função que "vive em RH, mas também considera o RH um cliente", 
na Pitney Bowes, agora entende que a líder global de "fluxo de mensagens" oferece muito 
mais do que medições e impressões de portes postais. Mas ele admite que muitas pessoas 
dentro e fora da empresa não têm essa percepção. 
 
Atualmente, ele coordena um trabalho para educar os 34 mil funcionários da empresa sobre 
como a Pitney Bowes faz a "engenharia do fluxo de comunicações" para os clientes. O processo 
interno de reformulação da marca ajuda os funcionários a servir melhor os clientes e contribui 
para que a empresa tenha mais eficácia nos negócios ao mesmo tempo em que amplia a visão 
dos funcionários com relação à carreira e oportunidades de desenvolvimento, conta Hallam. 
 
Assim como a Pitney Bowes, muitas empresas precisam adaptar seus produtos e serviços para 
manter a competitividade no mercado. Quando essas mudanças são significativas, a marca de 
uma empresa pode não mais refletir com precisão o que ela oferece - demandando uma ampla 
revisão.  
 
O custo de reposicionar a marca varia significativamente - de milhares a milhões de dólares - 
dependendo do tamanho, da abrangência e do tipo de negócio da empresa. Uma ampla 
reformulação da marca muitas vezes torna-se uma empreitada arriscada, sobretudo, uma que 
potencialmente envolva mudanças nos elementos fundamentais da companhia, como missão, 
valores e logotipos largamente conhecidos.  
 
E isso se torna ainda mais arriscado quando as empresas caem no erro de embarcar numa 
campanha de reformulação da marca junto aos clientes antes de apresentá-la aos funcionários. 
"Seria uma loucura tentar realizar um massivo e dispendioso trabalho externo de reformulação 
de marca sem achar uma forma de se arrumar internamente", afirma Michael Dunn, CEO da 
Prophet, empresa de consultoria em marketing e branding. "Ter idéias de marketing e criar 
ações de comunicação em torno dessas idéias é a parte fácil.  
 
A parte difícil para a maioria das empresas é realmente descobrir o que precisa mudar em 
termos de equação de valores, níveis de serviço e os comportamentos dos funcionários da 
linha de frente que realmente executam as novas idéias." Obter a adesão dos colaboradores 
em relação à nova marca é a parte do processo em que o RH toma as rédeas.  
 
De fato, quando Brad VanAuken, presidente da consultoria de branding BrandForward Inc., 
destaca os ingredientes de iniciativas bem-sucedidas de branding e de reformulação de 
marcas, eles soam como uma compilação de funções de RH: recrutamento, comunicação 
interna, treinamento e desenvolvimento, e recompensas e reconhecimento. 
 
Definições e motivações Uma marca representa a promessa de uma empresa para seus 
clientes, dizem os especialistas. Ela anuncia ao mundo o que é a empresa e o que ela faz. 
"Algumas pessoas relegariam o branding a uma agência de propaganda ou ao departamento 
de marketing, mas essa é apenas uma parte", acrescenta VanAucken, autor de Brand Aid 
(Amacom, 2003). "A parte maior do branding é o modo como uma organização cumpre a 
promessa que realmente a diferencia do resto da concorrência."  
 
E quem entrega o que foi prometido são os funcionários. Por isso, assegurar que eles 
entendam e possam representar a marca junto aos clientes é vital - especialmente para 
empresas do segmento de serviços, em que o relacionamento entre funcionários e clientes é 
essencialmente o produto que a companhia vende. "Somos uma empresa prestadora de 
serviços, lidamos com pessoas", comenta Allan McKisson, vice-presidente de RH da Manpower. 
"Reformular a marca tem a ver com o que as nossas pessoas precisam fazer de diferente e 
com os insights e o pensamento da liderança necessários para efetivarmos essas mudanças. 
 
" Desse modo, quando chegou a hora do lançamento da marca para os funcionários, ele diz, 
"não era uma questão de 'Oh, seria o caso de envolver o RH?' Foi natural para mim participar 
do planejamento, da estratégia e do lançamento." McKisson e o presidente desenharam, e 
agora coordenam, workshops que tentam identificar como a força de trabalho da empresa nos 



EUA irá adaptar seus processos e comportamentos em relação à nova marca - e as implicações 
da nova marca em vendas, finanças e RH. 
 
Uma grande quantidade de aquisições levou ao que o departamento de relações públicas da 
Manpower descreve como "o mais extenso processo de reformulação da marca desde que a 
companhia abriu suas portas, em 1948".  
 
Como conseqüência dessas aquisições, a Manpower passou de uma agência de empregos 
temporários para uma empresa de abrangentes serviços relacionados a emprego, 
especializada em recrutamento, avaliações, treinamento, outsourcing e consultoria. Outras 
mudanças acontecem porque a marca da empresa não reflete a evolução dos produtos e 
serviços, como no caso da Pitney Bowes.  
 
Apesar de seu começo como "medidora de portes postais", ela tem oferecido aos seus clientes 
uma vasta gama de produtos e serviços relacionados a gerenciamento de documentos e 
mensagens. De modo similar, uma mudança nos serviços motivou uma reformulação de marca 
na Racquetball and Fitness, uma rede de nove academias em São Francisco, agora conhecida 
como Spectrum.  
 
Ao longo dos anos, ela passou a oferecer mais atividades, diferenciando-se dos competidores 
por conta de atrativos para os clientes como áreas para crianças, equipamento audiovisual de 
ponta, vestiários requintados, entre outros.  
 
Todas essas razões são comuns para desencadear uma reformulação de marca, diz Dunn. "Na 
maioria dos casos, as pessoas estão dizendo que a marca que temos agora e o que ela 
representa não são mais adequados", acrescenta. "Se você está atendendo os clientes de uma 
maneira diferenciada, ou com uma atitude diferenciada ou crença estabelecida, isso exigirá 
uma grande quantidade de trabalho interno de preparação para minimizar a chance de ter um 
desastre diante da opinião pública." 
 
Assim como uma marca que promete mais do que oferece pode criar problemas com o público, 
uma marca que promete menos do que oferece pode reduzir as receitas de uma empresa. A 
Pitney Bowes, por exemplo, faz muito mais do que impressão e medição de portes postais - e 
quer que mais pessoas, e mais potenciais clientes, saibam disso.  Algo que leva tempo O 
processo de planejamento que produz uma nova marca pode levar até dois anos.  
 
Educar os funcionários sobre a nova marca e suas implicações na empresa e no trabalho deles 
também pode levar anos. Esse esforço geralmente começa de algumas semanas até alguns 
meses antes de a nova marca ser apresentada aos clientes e continua após o seu lançamento 
para o público externo.   
 
 
A Manpower começou a reformulação da marca externamente ao longo dos 72 países em que 
opera em fevereiro de 2006. Mas o processo interno começou bem antes e continua. "Não se 
trata de um programa que fazemos por 90 dias", observa McKisson. "É um processo que leva 
de três a quatro anos." E que exige também um exaustivo planejamento.  
 
Os 3 mil funcionários da empresa nos EUA primeiro tomaram conhecimento da reformulação 
da marca em outubro de 2005, e os trabalhos de treinamento e de comunicação interna 
começaram desde então. Essas ações, relata McKisson, irão continuar por alguns anos.  
 
 
 
O trabalho de reformulação da marca da Pitney Bowes começou em 2003 e está em 
progressão gradual. Uma pesquisa inicial, feita antes do lançamento do trabalho, revelou que 
apenas 28% dos funcionários conseguiam descrever com propriedade o que a empresa 
oferecia aos clientes.  
 
Esse índice quase dobrou, chegando a 55% em uma pesquisa similar realizada posteriormente. 
Em um esforço para levantar ainda mais aqueles números, a empresa lançou outra ação em 
2005 para tornar mais claro como a marca se encaixa no mercado em evolução de "fluxo de 
mensagens" em que a empresa atua. Para firmas menores que atuam em um só local, o 
tempo e o esforço despendidos serão provavelmente menores.  
 



A Spectrum gastou menos de três meses planejando um treinamento intensivo de um dia e um 
evento de comunicação para educar e engajar os 500 funcionários, em relação ao trabalho de 
reformulação da marca e do novo nome. 
 
O objetivo final é sustentabilidade. "O ponto crucial de um lançamento interno é que os 
empregados que lidam diretamente com o público proporcionam a experiência da marca para 
os clientes todos os dias", diz Christine Donahue, diretora de relacionamento com o cliente da 
Pitney Bowes. "Você não vai querer correr qualquer risco com isso. Temos 34 mil funcionários 
- todos têm potencial para serem embaixadores da marca Pitney Bowes. Essa é a mais 
poderosa ferramenta de marketing que qualquer empresa espera ter."   
 
Liderança engajada  
 
O primeiro passo para engajar os funcionários é ter a liderança engajada. Assim que a 
possibilidade de reformulação da marca ganhou impulso em 2003, a Pitney Bowes promoveu 
uma série de encontros com os 60 gestores mais importantes para aferir o interesse, coletar 
informações e, sobretudo, assegurar a adesão deles.  
 
Do mesmo modo, o marco do trabalho de reformulação da marca da Manpower foi elaborado 
em uma "olhada cuidadosa, demorada e detalhada para o nosso futuro e para nossa 
estratégia", observa McKisson, durante uma reunião especial de planejamento estratégico com 
os altos executivos da companhia. O encontro produziu uma nova visão. "A Manpower se 
destaca na criação e prestação de serviços que capacitam seus clientes a vencer no mundo do 
trabalho em transformação." Essa visão teve implicações no mix de negócios da companhia; 
fundamentalmente, a empresa passaria a se direcionar para uma oferta mais abrangente de 
serviços.  
 
Pensar a maneira como a empresa comunicaria sua nova visão e estratégia aos clientes levou 
naturalmente à reformulação da marca internamente. Dunn diz que o RH pode desempenhar 
um importante papel ao estimular o debate entre os executivos sobre as motivações, objetivos 
e execução dos esforços para mudança da marca. McKisson está ajudando a estender o debate 
para toda a força de trabalho da Manpower nos EUA; a nova marca já está estabelecida, mas a 
Manpower acredita ser preciso dar alguma autonomia a sua força de trabalho para 
dimensionar como os princípios da marca estão amalgamados nos processos dos negócios e 
nos comportamentos.  
 
É exatamente isso que os workshops que McKisson ajudou a desenhar procuram fazer. E esse 
debate pode ajudar todos os funcionários a se alinharem com a marca e como isso deve ser 
demonstrado.  
 
Esse aspecto é importante porque, quando os executivos compreendem e "vivem" a marca da 
empresa, os funcionários ficam mais propensos a entender o papel que desempenham na 
prestação de serviços em alto nível para os clientes, segundo uma pesquisa da Mercer Human 
Resource Consulting.  
 
Dentre os 85% dos altos executivos respondentes que indicaram que seus comportamentos 
demonstravam suas marcas, 87% acreditavam que todos ou a maioria de seus funcionários 
eram completamente conscientes sobre o papel deles de proporcionar uma experiência positiva 
para os clientes.  
 
Entretanto, dos 15% que disseram que o comportamento dos altos executivos não se alinhava 
com a marca, 58% disseram que os funcionários entendiam seu papel no atendimento ao 
cliente. Uma vez com a liderança engajada, o RH pode começar a disseminar a nova marca 
para os demais níveis na gestão. "Se isso for bem feito, coisas boas começam a acontecer", 
afirma Dunn. Executivos planejando o trabalho "ganham uma visão inicial da necessidade da 
mudança e do sentido da estratégia.  
 
Você também começa a identificar algum problema localizado que as equipes de marketing e 
de reformulação da marca não anteviram". Essas percepções podem resultar em mudanças 
nas prioridades, nos pontos a serem enfatizados ou na seqüência, que devem aumentar o 
êxito das ações de comunicação, como no caso da Pitney Bowes. 
 
 
 



Comunicação interna  
 
O objetivo do trabalho de comunicação interna é inspirar os funcionários a abraçar e se 
apropriar da nova marca. "Você quer que os funcionários ouçam primeiro o que os clientes 
deles irão ouvir depois", diz Donahue. "Foi muito importante que nós mostrássemos as peças 
publicitárias e a mensagem que os clientes deles iriam receber, de modo que eles pudessem 
estar preparados para responder às perguntas." 
 
A diretora de marketing da Spectrum, Nicole Jones, diz que o objetivo central do trabalho de 
comunicação interna foi ajudar os funcionários a internalizar a nova marca. "Agora, quando os 
clientes perguntam aos funcionários sobre as mudanças, eles tendem a responder com 
desenvoltura e com suas próprias palavras", ela conta. "Isso demonstra um apoio sincero dos 
funcionários com relação às mudanças." 
 
Ações de comunicação interna são feitas principalmente pelos departamentos de comunicação 
interna (ou de marketing ou de branding) nas grandes organizações. Nesses casos, o RH tende 
a se concentrar em treinamento.  
 
As ações tendem a espelhar as estratégias e as táticas empregadas pelas agências de 
propaganda e marketing: banners, falas de executivos, screensavers, campanhas por e-mail, 
intranet, mensagens de voz, blogs e outras ferramentas são comumente usadas para que a 
mensagem chegue aos funcionários. "Na comunidade do branding, existem todos os tipos de 
sacadas", diz VanAucken.  
"Onde é a entrada do estacionamento dos funcionários? Vamos colocar uma placa com a 
promessa da marca lá." Durante uma blitz de comunicação interna de seis dias, os funcionários 
da Manpower acharam um cartão postal diferente acompanhado de uma pequena lembrança 
em suas mesas a cada manhã. O cartão continha um atributo-chave da marca ("Pensamento 
refrescante" - que tem a ver com colaboração e soluções voltadas aos clientes, que a 
Manpower oferece em seus serviços) de um lado e uma pergunta relacionada ("Como você 
pode refrescar suas idéias e desafiar o padrão?") do outro. E o presentinho (neste caso, 
balinhas de menta) tinha uma ilustração divertida de cada atributo. 
 
O pacote da comunicação interna da Pitney Bowes que deu suporte à reformulação da marca 
da empresa, continha uma dúzia de peças informativas, incluindo com freqüência perguntas 
respondidas e cópias dos anúncios impressos para o público externo.  
 
O CEO da Pitney Bowes, Michael Critelli, abordava o trabalho de reformulação da marca em 
seus comunicados, enviados semanalmente por mensagens de voz para os funcionários. 
"Consideramos essas mensagens um dos caminhos-chave para mostrar o apoio do CEO por 
trás da reformulação da marca", conta Hallam. Cada funcionário da Pitney Bowes, nos EUA, 
também recebeu um e-mail com a descrição de assunto: "Teste o seu conhecimento da marca 
e ganhe um iPod."  
 
Os respondentes eram automaticamente registrados para ganhar o iPod e outros prêmios, 
como câmeras digitais, que Donahue aponta como itens representativos - tecnologia e 
inovação - da nova marca.  
 
Treinamento 
 
A Manpower envolveu seu processo de reformulação da marca com sessões globais de treine-
o-treinador, que cumpriram duas metas - desenvolvimento de liderança e gestão do 
conhecimento. Primeiro, os gestores de linha e os de RH foram treinados para ser treinadores; 
o que deu aos gestores de linha uma atividade de desenvolvimento e uma maior exposição 
global na organização. Segundo, os gestores de linha de diferentes unidades de negócios da 
empresa e de diferentes localidades - como México, Argentina e EUA - participaram juntos de 
sessões de treinamento. 
 
As sessões abordaram a motivação por trás da mudança e analisaram como os participantes 
poderiam alterar seus trabalhos e comportamentos para se adaptar à nova marca. Todos os 
treinadores em treinamento também desenharam cartazes individuais com palavras e símbolos 
para representar o que eles deveriam fazer de diferente para ajudar a impulsionar a marca. 
 
A Pitney Bowes realizou sessões de treinamento separadas para os funcionários que lidavam 
diretamente com os clientes e para os que não tinham contato direto. 



 
A equipe de executivos da Manpower está cuidando de um treinamento segmentado similar, e 
a empresa já desenvolveu treinamentos de marca separados para executivos financeiros por 
conta dos freqüentes e próximos contatos desse grupo de funcionários com os clientes.  
 
McKisson enviou sua equipe de RH para o treinamento com os executivos financeiros para dar 
a eles uma maior percepção do tipo de habilidades e experiências que deveriam procurar 
quando recrutassem esses executivos - e as habilidades que eles deveriam cultivar quando 
conduzissem atividades de treinamento e desenvolvimento. Embora o treinamento tenda a ser 
mais intenso nos meses e semanas que antecedem o lançamento da nova marca 
externamente, ele não termina necessariamente depois da apresentação ao público.  
 
Por exemplo, quando VanAucken era diretor de gestão de marca e de marketing da Hallmark 
Cards, ele falou aos funcionários recém-contratados sobre a essência, proposta e 
personalidade da marca durante cada sessão de orientação. Ele era sempre o segundo a falar, 
depois da apresentação do CEO sobre a missão, visão e valores da corporação. 
 
Eventos de lançamento  
 
Eventos para comemorar um lançamento geralmente fazem parte do trabalho interno de 
reformulação da marca e costumam acontecer imediatamente antes à apresentação da nova 
marca aos clientes e ao público. 
 
A Spectrum condensou o trabalho de treinamento e comunicação em um evento de um dia 
inteiro em um parque temático. Todos os 500 funcionários com suas famílias receberam 
ingressos. À noite, os funcionários compareceram a uma reunião no teatro do parque e foram 
divididos em três grupos, que se revezaram para as apresentações de Jones, da diretora de 
RH, Christina Guillet, e do COO, Andy Gillen. As sessões de 30 minutos comunicavam as 
razões e os desdobramentos daquele trabalho a partir de três perspectivas: marketing, 
operações e RH.  
 
Os funcionários receberam camisetas, garrafas com água, mochilas e outros apetrechos 
apresentando o novo logotipo da Spectrum. E, como Guillet enfatiza, todos os funcionários 
receberam a mesma informação.  
 
Essa abordagem faz sentido na Spectrum porque a maioria dos funcionários interage com os 
clientes.  
Em outras empresas, especialmente nas grandes, faz sentido dar informações e treinamentos 
ligeiramente diferentes para os funcionários que lidam diretamente com os clientes; os que 
não lidam podem não precisar de tanto treinamento porque não irão ser questionados a 
respeito da nova marca pelos clientes.  
 
O evento da Spectrum foi concebido para criar energia e entusiasmo, que os funcionários 
carregariam com eles quando passassem pelas portas recém-pintadas das academias na 
segunda-feira seguinte. Nem todos os eventos precisam ser fora do local de trabalho.  
 
A equipe de comunicação da Pitney Bowes realizou um nas dependências da empresa 
apresentando canções sobre a marca e uma imitação de um popular game show concebido 
para transmitir os atributos-chave da marca. Quando for comunicar sobre uma nova marca, 
lembre-se de que não existe um meio único que seja o certo para todo mundo. Então, dê a 
mensagem de quantas maneiras forem possíveis para reforçá-la.   
 
Integração aos negócios 
 
Ainda que McKisson observe que eventos e materiais adicionais de marketing interno sejam 
úteis e necessários, seu interesse reside claramente nas facetas mais estratégicas do processo. 
"A marca está relacionada com a interação do cliente com a gente", ele diz. É uma diferença 
pequena, porém crucial.  
 
O aspecto da marca que mais importa dentro da companhia é intangível: como o 
entendimento que os funcionários têm da marca influencia o comportamento deles - interajam 
diretamente ou não com o cliente. "Quando temos [entrevistas com] candidatos para trabalhar 
na Manpower, precisamos pensar como a experiência deles deve ser, de modo que tenha 
correlação com a nossa marca", explica McKisson. 



 
Atingir esse tipo de objetivo requer a integração da gestão da marca dentro de uma vasta 
gama de processos dos negócios. McKisson agora procura contratar funcionários de RH 
qualificados que tenham trabalhado em empresas com marcas bem conhecidas, porque essas 
pessoas estão mais propensas a compreender a importância de alinhar seus comportamentos 
à marca.  
 
À medida que o trabalho de reformulação da marca da Manpower amadurece, ele diz que esse 
"envolvimento e preocupação relacionados à marca tocam tudo o que fazemos em RH". Por 
exemplo, ele e sua equipe estão elaborando uma avaliação da familiaridade da marca e 
critérios de seleção para toda a organização e aferindo como aspectos da marca podem ser 
inseridos nos planos de incentivo.  
 
VanAucken diz que essas considerações são sinais de uma destacada e bem-sucedida 
reformulação da marca, o que não poderia acontecer sem o RH. "O apoio do CEO é 
provavelmente o mais crítico", ele acrescenta. "O RH é possivelmente o segundo agente mais 
importante em termos de quem precisa estar presente para fazer algo que seja bem-
sucedido."    
 
Falha no lançamento 
 
Os principais trabalhos de reformulação da marca que ignoram o papel dos funcionários 
inevitavelmente encontram turbulências.  Pergunte à United Airlines, cuja campanha "United 
Rising" pode ser o exemplo mais freqüentemente citado de falhas de reformulação da marca 
na literatura recente sobre gestão de marcas.  
 
A campanha de 1997 visava os passageiros da classe executiva, a quem era prometido que 
quase todos os aspectos de suas experiências de viagem com a United iriam melhorar: filas 
menores, mais espaço para as pernas, melhor comunicação sobre o status dos vôos e uma 
série de outros benefícios.   
 
A pesquisa de marketing e o conceito da reformulação eram "perfeitos", diz Michael Dunn, CEO 
da Prophet, uma consultoria de marketing e branding, que destaca a campanha da United em 
seu livro Building the Brand-Driven Business: Operationalize Your Brand to Drive Profitable 
Growth (Jossey-Bass, 2002).  
 
Apesar da clareza do que deveria ser proporcionado aos clientes, havia um problema 
importante: "As operações da empresa estavam completamente despreparadas para cumprir o 
que a marca prometia", observa Dunn.  
 
Na realidade, os funcionários da United, muitos dos quais estavam envolvidos em disputas 
trabalhistas com a gestão e/ou incomodados por reduções de remuneração e benefícios, 
estavam resistentes em relação à reformulação da marca.  
 
Os atendentes de vôo adotaram um novo slogan, "Sem aumento, sem United Rising", logo 
após o lançamento da campanha.  A United ignorou o que um trabalho de reformulação da 
marca tem como um fator essencial de sucesso - a adesão dos funcionários. A marca foi 
abandonada rapidamente, depois de a empresa ter gastado milhões de dólares somente com a 
campanha de lançamento.    
 
Reprodução com permissão de HR Magazine, publicada pela Society for Human Resource 
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