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"Nos anos 70 surgiram as consultorias de branding que ao longo dos anos criaram 
ferramentas para a construção e consolidação de marcas, tais como brand analytics, brand 
valuation, strategy, naming and verbal identity, corporate identity, integrated brand 
Communications e retail design. 
 
Cada consultoria global como Interbrand, Future Brand ou Be, criou metodologias para 
descobrir os valores e pilares das marcas e, com base nisso, construir uma estratégia de 
longo prazo que guie a comunicação da marca em seus diversos Touch-points. 
 
Nos anos 90 surge o conceito de mídias digitais com a Internet, incrementada nos anos 
seguintes por Mobile, Podcasting, TV Digital e outras mídias tecnológicas. Minha pergunta é 
quando falamos de mídia digital. Qual é o Touch-point da marca com seu público? O site da 
companhia? 
 
A resposta a essa pergunta está hoje em dia na agenda das maiores corporações de todo o 
mundo. Se falarmos somente de Internet, existem hoje 150 milhões de blogs e, segundo o 
Gartner Group, estima-se que diariamente são postadas 1.3 milhões de novas informações, 
inclusive com críticas ou elogios às marcas reconhecidas. 
 
O Touch-point na mídia digital ganhou uma nova dimensão, onde os conceitos de 
comunicação centralizada perdem totalmente o sentido, embora continuem oferecendo um 
guarda-chuva conceitual. Hoje estamos na era da reputação instantânea, uma foto de um 
celular vai parar nas mãos de milhares de consumidores em segundos, um filme no YouTube 
pode ter uma audiência superior que o lançamento de um filme hollywoodiano e os membros 
das milhares de comunidades existentes no mundo online são incomparavelmente maiores 
que qualquer clube de futebol. 
 
Portanto o Touch-point de comunicação e o ponto-de-venda (no caso de companhias de 
varejo) começam muito antes e de forma totalmente pulverizada e distribuída. Nos últimos 
anos criamos o conceito de digital branding, como se fosse mais uma disciplina complementar 
do branding e que tem mais um papel de criar uma identidade corporativa para o site do que 
qualquer outra coisa. 
 
Portanto, em um mundo onde 1 - "os canais estão pulverizados", 2 - "a velocidade dos 
acontecimentos é cada vez maior", e 3 - "cada consumidor é um gerador de conteúdo", a 
forma como tratamos o digital branding precisa ser diferente da forma como fazíamos no 
início da internet, mais sofisticada e inteligente. 
 
A partir daí criamos o conceito de "Brand Deconstruction", em que acontece um processo 
inverso de construção da marca. Vamos do macro ao micro, criando uma estratégia macro 
que é realizada de forma micro, separada por target, por comportamento e tipo de online 
Touch-point. 
 
A partir dos pilares da marca adaptamos a estratégia de negócios para o universo online, de 
forma a criar valor para as marcas e ao mesmo tempo gerar ativação de demanda tanto 
online como para o ponto de venda físico. 
 
Uma estratégia macro de "Branding Deconstruction" pode chegar a ter milhares de 
microações em um ano, utilizando técnicas que vão desde o site institucional, campanhas 
online paralelas, Search Engine Optimization, Search Marketing até Undercover Marketing, 
Ambush Marketing, Podcasting, Web 2.0, Brand Content, Persuabilidade e outras formas de 
comunicação. 
 
Nessas ações os formatos se adaptam ao target e ao meio, a padronização de mídia é 
irrelevante e o acompanhamento de resultados ocorre em tempo real, visando possíveis 
correções de ações. O que chamamos de lançar e relançar. 



A verdade é que nos últimos anos os consumidores tomaram a dianteira em relação às 
marcas nos meios digitais, mas as marcas que forem abertas e souberem aproveitar essa 
oportunidade conquistarão a liderança nos próximos anos em relação aos seus pesados 
concorrentes e com uma visão de comunicação mais conservadora." 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 out. 2008, p. 20.   


