


oje muito se fala na criação de mar-

cas, no seu gerenciamento (bran-

ding), mas pouco se comenta sobre

sua implantação, etapa vital para o

sucesso da imagem corporativa e dos

negócios de qualquer empresa. "A

implantação da marca é um processo que dá vida è idéia de

uma nova imagem corporativa", afirma Carlos Dranger, diretor

do escritório de design Cauduro Associados.

Alguns designers consideram a implantação da marca mais

importante até do que a sua concepção. "A implantação de

uma marca é tão ou mais importante do que a própria con-

cepção, porque é nessa fase que o grafismo, ainda restrito a

um grupo reduzido de pessoas, se converte em um símbolo re-

presentativo de toda a instituição", afirma Norberto Chamma,

titular do escritório de design Und Corporate Design.

Luciano Deos, presidente do GAO Design, prefere atribuir

o mesmo peso a todas as etapas do nascimento à implantação

do projeto. "Consideramos a implantação da marca de extre-

ma importância, mas para nós, todas as fases têm a mesma

importância porque, se falharmos em uma, não obteremos o

êxito esperado."



Não existe uma receita pronta para a implantação de marcas

e os designers sabem disso. "Cada caso é "rigorosamente" um

caso", afirma Chamma. Segundo ele, existem muitos itens a ser

considerados como: a cultura interna da empresa, a dimensão da

instituição, as pessoas envolvidas na implantação da marca, os

objetivos a serem alcançados etc.

Dranger tem visão semelhante. Para ele, cada caso demanda

a definição de uma estratégia, ou melhor, de um programa de

trabalho, que deve ser elaborado e acordado entre os autores da

marca e o cliente para que a implantação do projeto tenha êxito.

A verdade é que a implantação de uma marca exige muito

planejamento, muita estratégia e a escolha das pessoas certas

no lugar certo. Depois de concebida a marca, é preciso plane-

jar a sua implantação em sintonia com a necessidade, o desejo

e a capacidade de investimento do cliente. Também, de acordo

com os especialistas, é fundamental ter um plano de implantação

competente e assinado pelo cliente, para assegurar que as ações

possam ser planejadas e executadas, evitando que os gestores se

percam "apagando incêndios".

O sucesso da implantação de uma marca depende de outros

fatores e cuidados como atenção especial ao público interno na

hora de implantar e divulgar a nova marca. "A atenção ao público

interno é mais importante do que a divulgação que algumas em-

presas fazem com bastante alarde para o público externo. Afinal,

aqueles que têm a nova marca em seu

cartão de visitas têm que estar cientes

dos seus significados, atributos e valo-

res", dizem os especialistas.

É preciso ficar atento ainda à cul-

tura da empresa, ao apego dos empre-

gados pela marca antiga, à forma de

comunicar a mudança, ao envolvimen-

to do público interno, o timing deseja-

do e ao que é viável. Além de consi-

derar aspectos mais técnicos, ligados

à versatilidade e à adequação da nova

marca aos seus futuros "veículos de

comunicação".

Para Rafael Rodrigues, diretor da

PVDI, a implantação de uma marca

necessita de um tripé administrativo,

técnico e financeiro: administrativo,

porque a implantação será inserida

nos procedimentos operacionais da

empresa; técnico, porque os encarre-

gados da implantação necessitarão de

suporte técnico para que o processo

tenha consistência e qualidades con-

ceituai e formal; e, suporte financeiro,

para bancar os custos do planejamen-

to, implantação e controle da marca.

O controle de qualidade também

é fundamental. Ao mesmo tempo em

que se planeja e implanta as manifes-

tações visuais da marca, é importante

monitorar os itens já implantados para

conferir a qualidade e a aceitação do

processo de implantação e da própria

marca. "Realizando esse controle será

possível detectar falhas e efetuar ime-

diatamente eventuais correções no

processo de implantação, evitando

danos maiores", diz Rodrigues.
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Guardiões
A escolha de quem vai cuidar da im-

plantação da marca e vital, pois os

escolhidos serão os guardiões da im-

plantação, divulgação e uso correto

da marca. O modelo ideal é o trabalho

conjunto unindo os autores da marca e

funcionários da empresa cliente, man-

tendo uma confiança recíproca.

O escritório de design orienta o

cliente e recomenda a estratégia de

implantação, usualmente baseada em

uma matriz que combina maior/me-

nor visibilidade, maior/menor grau de

dificuldade e maior/menor impacto

sobre os diversos públicos, mas o seu

trabalho só apresentará resultados po-

sitivos, se os autores da marca tiverem

a participação de representantes da

corporação para lhes fornecer valio-

sos subsídios sobre a cultura interna

da empresa e suas estratégias para a

nova marca.

É imprescindível uma parceria in-

tegral e uníssona entre o cliente e o

profissional externo envolvido nesse

processo. "Na seqüência do processo

de implantação o comando tem que

ser do cliente, mas os responsáveis

pela criação da marca devem ser con-

sultados de forma sistêmica, para que

seja mantido o nível qualitativo da im-

plantação e da marca", afirma Rafael

Rodrigues, da PVDI.

Durante a implantação da marca,

muitas as corporações de maior por-

te elegem um gestor de marca ou um

guardião que pode ser um funcionário

ou o próprio escritório de design ou

ambos, que terão a missão de zelar para que todas as suas ma-

nifestações, visuais ou não, estejam de acordo com a política de

aplicação da marca.

O gestor ou gestores se encarrega de receber, organizar e dar

respostas às demandas de seus "clientes" internos, compatibili-

zando-as com o plano de implantação, orientando, esclarecendo

e disponibilizando seletivamente arquivos digitais e ferramentas

de gestão, além de administrar prioridades e questões políticas.

Existem gestores de marca com poder decisivo até sobre a

formulação e a aprovação da publicidade institucional e política

de patrocínios. Outros têm uma atuação limitada aos aspectos

visuais das ocorrências da marca.

"Quanto maior o sucesso e a aderência-aceitação-paixão

pela nova marca, maior será a demanda e mais trabalho para os

guardiões da implantação e gerenciamento da marca ao longo

do tempo", afirma Carlos Dranger. Segundo ele, o guardião in-

terno será sempre indispensável e que o escritório de design não

o substitui, atua apoiando-o e subsidiando-o com informações e

orientações, mas a decisão final é do cliente.

Porém, a corporação não deve se sentir soberana e ignorar

os conhecimentos e as orientações dos autores da marca, achan-

do que pode resolver tudo sozinha, "Muitas empresas adotam

uma visão simplista, achando que com um manual na mão, é só

fazer, mas depois descobrem que não é tão simples assim."
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Por falar em manual, ele é um acessório que evidentemente não

resolve tudo, mas é uma peça de apoio fundamental na implanta-

ção de uma marca e seu detalhamento ou complexidade depende

do porte da empresa, do ritmo da implantação e principalmente do

processo de gestão interna, mais ou menos descentralizado. Quan-

to mais descentralizado ou quanto maior for o número de gestores,

mais importante será o manual como instrumento de capacitação

desses gestores.

O manual mostra quais são os elementos que compõem a iden-

tidade, suas especificações técnicas (cor, por exemplo), normas de

uso com as respectivas restrições e, na maioria das vezes, exemplos

de aplicações em impressas, frota, sinalização etc. Isso não signifi-

ca que o manual seja sempre aquele livro impresso, estático.

Em tempos de Internet, o manual vem ganhando novos forma-

tos e novos conteúdos. Dependendo da escala e da abrangência,

o manual pode ser editado em fascículos, contendo dados e infor-

mações sobre determinados temas, como por exemplo: identidade

visual, identificação de frota ou sinalização de unidades.

Alguns escritórios de design já não trabalham com aquele ma-

nual tradicional. No GAD Design, por exemplo, o manual tradicional

foi substituído por um conjunto de documentos para dar suporte à

implantação e à gestão do projeto, que não precisa necessariamen-

te ser um manual convencional.

Outros trabalham com manuais ultra-sintéticos para distri-

buição aos fornecedores de produtos e serviços como lojas fran-

queadas que têm atuação nacional e adquire os elementos de si-

nalização localmente. Em outras situações, o manual nem é mais

impresso, fica disponível na Web ou na intranet da empresa com

acesso restrito.

Neste último caso o manual permanece como um documento

vivo, que pode ser mais facilmente acessado pelas pessoas autori-

zadas e atualizado ao longo do processo de implantação da mar-

ca. Isso facilita a vida dos escritórios, já que alguns só finalizam a

edição do manual após a total consolidação da primeira fase de

implantação e avaliação do que funcionou ou não, e eventuais

correções de rumos e novas propostas. Assim eles não congelam

uma situação de momento "engessando" as manifestações visuais

corporativas da nova marca.



A Internet está trazendo, inclusive, um meio novo de dar su-

porte aos "implantadores" de marcas que vai além do tradicional

manual impresso ou do manual na Internet: o help-desk on-line.

A Cauduro Associados, em parceria com o escritório norte-ame-

ricano, Lippincott, responsáveis a criação e implantação do maior

programa de renovação de identidade dos últimos tempos, a nova

marca da Vale, vêm utilizando um help-desk com muito sucesso

para nortear implantação da nova marca da empresa.

"Além do Núcleo de Branding (os guardiões internos da im-

plantação da marca), estamos disponibilizando um serviço de

help-desk bilíngüe, para atender não só ao Brasil, mas às deman-

das do exterior, advindas do Canadá, Austrália, China, Suíça, Ma-

dagascar etc, por se tratar de uma empresa global", conta Carlos

Dranger.

A implantação da nova identidade da Unimed é outro exem-

plo bem-sucedido de uso do help-desk pela Cauduro Associados.

Essa foi a melhor forma que o escritório encontrou para apoiar a

implantação da nova identidade da empresa, que é controlada por

aproximadamente 90.000 médicos,

em todo o Brasil, e tem uma gestão

extremamente descentralizada. "São

centenas de "guardiões" da nova iden-

tidade, cuja capacitação só foi possível

através de um manual eletrônico na

Intranet, e do serviço de help-desk em

período integral.

Em fim, seja para o manual im-

presso ou digital ou para o serviço de

help-desk, a clareza das informações

é vital para evitar equívocos durante

a implantação da marca e suas apli-

cações ao longo do tempo. "As nor-

mas têm que ser claras, inequívocas

e principalmente viáveis na sua com-

preensão e aplicação", afirma Rafael

Rodrigues.
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