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Ultimamente minha preocupação tem sido a 
questão do tempo. Leio, no título dos jornais de 
economia, “muda política da empresa para melho-
rar margem”, “muda CEO para melhorar margem”. 
Num esforço de otimismo, sempre acabo lendo “... 
para melhorar a imagem”.

As pesquisas mostram que o ritmo das mudanças 
de cadeiras dos CEOS é cada vez mais rápido, o 
prazo para que um executivo apresente resultados 
é cada vez mais curto, a chance de errar é mínima, 
na média os altos executivos duram dois anos em 
seus cargos.

A síntese do mundo em que vivemos está nestes 
títulos: “mudar para melhorar a margem”.

O novo CEO sabe que luta contra o tempo, 
enxuga, corta, compra, vende, vai à bolsa, traz as 
margens, ganha seu bônus, turbina seu currículo e 
sai para outra. E a empresa depois de algum tempo 
começa a perder seu valor; muito antes, ela já per-
deu seu norte. Cheguei a imaginar que as empresas 
familiares, ou as que têm seu fundador no comando, 
seriam as que sobreviveriam, porque para elas a 
questão do tempo tem outro significado.

Por outro lado estou convencido de que uma 
marca forte é um dos principais ativos para buscar 
e conservar as margens, criando valor.

E aí vem a questão do tempo: temos a impres-
são de que, para construir uma marca, precisamos 
de muito tempo, o que seria inviável nesta nova 
conjuntura. Seria o início do fim de uma cultura 
empresarial. Por uma questão de descompasso 
do tempo necessário para uma coisa, é impossível 
fazer a outra. 

Infelizmente para muitas organizações tem sido 
assim. Se olharmos para trás e mesmo para o lado, 
quantas perderam ou estão perdendo sua mágica, 
sua relação com seus consumidores, com os valores 
que as fizeram nascer e crescer?

O fato de que não nos demos conta é que a 
contagem do tempo para certas coisas também 
se modificou por causa das novas formas que 
temos para nos comunicar. Isto porque nos 
acostumamos e aceitamos o surgimento diário 
de novos produtos e serviços pela possibilidade 
de irmos atrás da informação no momento que 
quisermos, pela explosão dos sites de relaciona-

mento e porque viajamos como nunca. 
O tempo necessário pra fazermos novos amigos 

encurtou, o período e os sinais para estabelecer 
uma relação de “confiança” são outros, como são 
outros os meios para se registrar uma mensagem 
na memória.

Se acreditarmos que os mecanismos que levam 
as pessoas a se relacionar entre si são semelhan-
tes àqueles que as fazem se relacionar com as 
marcas, veremos que tudo continuará igual, só 
que poderá acontecer mais rápido, usando os 
canais corretos.

O caminho para se construir uma marca será 
igual: credibilidade, foco, consistência e um pouco 
de magia. E continuará sendo um bom caminho, 
um caminho possível nesta nova relação do tempo 
com os resultados, só que vamos ter que apertar 
novos botões. 

Às vezes será necessário que o capitão volte para 
botar o barco no rumo, às vezes não crescer nem 
abrir o capital será o segredo. “Melhorar a margem 
através de uma boa imagem” é o que quero num 
título de jornal.

Isto não é branding
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