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Quais são os passos principais para a construção de uma marca? O que deve ser levado em 
conta? O processo de branding ou rebranding é mais profundo do que uma simples mudança 
de imagem da empresa, e acontece inicialmente em três estágios.  
 
O primeiro deles é atender as dinâmicas do mercado, a cultura de empresa, os diferentes 
públicos e oportunidades para melhor entender o universo no qual a marca irá atuar. 
 
O segundo passo é definir as características únicas que movem o negócio da empresa, a razão 
de existir ou a essência da marca, e fundamentar esta essência, não apenas em um 
posicionamento estratégico para o mercado, mas em uma plataforma estratégica de gestão e 
ação para a marca, suportada pelos pilares por onde o negócio funciona. Uma plataforma de 
marca, única, relevante e verdadeira, que possa inspirar as pessoas dentro e fora da empresa, 
e direcionar o presente e o futuro da marca. 
 
Após o entendimento e a definição da estratégia, é que partimos para a expressão da marca, É 
neste estágio que a marca se torna tangível, nas formas de expressão: verbal, visual, 
comportamental e experiencial. 
 
A questão, nos estágios iniciais do processo de branding ou rebranding, é saber quem você é, 
e qual a relevância para os stakeholders em termos de proposta única de valor. É uma questão 
de ser e não comunicar. 
 
Como deve ser feito o planejamento publicitário? Como alinhar? Em que tipo de mídia a 
empresa deve investir? A questão não está apenas em comunicar a marca para o mercado. 
Existem empresas que nunca fizeram campanhas publicitárias, um grande exemplo é a Zara, 
que inclusive é a marca mais valiosa da Espanha segundo o ranking de 2007. As mudanças 
devem estar por toda companhia, do comprometimento dos decisores ao comportamento dos 
funcionários, nos materiais da companhia, na arquitetura do ambiente de trabalho. 
 
As empresas precisam entender que o conceito de marca evoluiu muito. A marca hoje abrange 
e influencia em todos os aspectos do negócio da companhia, e não apenas no marketing ou na 
comunicação da empresa e de seus produtos. Em alguns casos o público interno da 
organização está em primeiro lugar. A construção da marca deve começar "dentro de casa". Se 
as pessoas da própria empresa não conseguirem entender, incorporar e vivenciar sua própria 
marca, então a estratégia não é relevante e, portanto, não vai funcionar. 
 
O objetivo é comunicar de forma relevante e verdadeira, com todos os públicos. A estratégia 
de marca é que dá direção ao planejamento de comunicação. 
 
Em tempos de globalização, qual o "peso", a importância de se ter uma marca consolidada? 
Hoje em dia, em um mundo globalizado, o acesso a novas tecnologias, mercados e ao capital 
tornou os produtos e serviços muito parecidos. O único diferencial para a grande maioria das 
empresas passa a ser a marca. O que aconteceu em 10 anos não aconteceu em 50 anos, o 
mundo evoluiu, as pessoas evoluíram, estão mais exigentes e conscientes, os mercados cada 
vez mais saturados, O objetivo da construção de marcas não está mais apenas em vender 
produtos ou atrair mais clientes. A reputação de uma marca atrai e retém talentos, conquista 
investidores e formadores de opinião. 
 
E como se dá a consolidação de uma marca? O que um empresário deve fazer para consolidá-
la? Acredito que a maioria das pessoas pensa que a consolidação de uma marca acontece 
através de muito investimento. Em minha opinião é a estratégia que faz a diferença, e na 
maioria das vezes, a estratégia otimiza estes investimentos. O ponto crucial então para a 
construção e consolidação de uma marca passa a ser o comprometimento dos decisores e do 
público interno da empresa, com relação ao propósito da marca que está sendo levado através 
dos produtos e serviços. A falta de comprometimento pode determinar o sucesso ou o fracasso 
da construção ou consolidação da marca a longo prazo. E preciso que a marca seja verdadeira, 



porque se não for as pessoas vão perceber. Com a internet, as pessoas têm acesso ao que 
acontece dentro das organizações. Uma nota negativa em um blog, por exemplo, pode afetar a 
reputação de uma empresa. Comprometimento e verdade, estes são os fatores cruciais em 
minha opinião. 
 
Um exemplo recente desse tipo de postura é da Unilever, que mudou sua estratégia global, 
entendendo sua razão de existir, e as necessidades das pessoas hoje. O que se traduz em uma 
busca diária por vitalidade. Esta é a missão da Unilever hoje, levar vitalidade para a vida das 
pessoas através do propósito "Adding Vitality to Life", que funciona como um filtro para 
tomadas de decisão, e como inspiração para o desenvolvimento de novos produtos, como, por 
exemplo, a linha Knorr Vie. "Vitality" está expresso na identidade da companhia, no 
treinamento dos funcionários, na arquitetura dos ambientes. A companhia reduziu o número 
de marcas de seu portfólio, direcionada pelo propósito de "Vitality", e vem obtendo resultados 
positivos, na otimização de investimentos e crescimento. A Unilever está se transformando e 
se humanizando através do branding. 
 
                                   Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 11 ago. 2008. p. 2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


