
om certeza você já ouviu uma variação dessa
frase antes. É um clichê muitíssimo utilizado,
tanto na publicidade, quanto no dia-a-dia. Mas

fica difícil pensar em outra forma, tão simples e direta, de
justificar o quanto é importante cuidar da marca de uma
empresa. A marca vale ouro, quer dois exemplos? A marca
Coca-Cola vale em torno de 65 bilhões de dólares, e a
Microsoft, em torno de 58 bilhões de dólares. Quem não
consegue reconhecer a logomarca dessas empresas? E da
Nike? Adidas, BMW, McDonald's, Shell, etc...

Em seu artigo publicado em 2007, Gisele Baumgarten
Rosumek define o branding, ou gestão da marca, como: "um
conjunto de elementos gráficos que identificam visualmente
uma empresa, aplicados com coesão. Entre estes elementos
podemos citar o logotipo, símbolo, cores institucionais,
grafismos, mascotes. (...) Percebe-se,que a falta de coesão na
aplicação dos elementos que compõe a identidade visual é
muito comum nas empresas. As marcas são usadas sem
critérios, alterando cores e proporções. Esta não é uma falha
encontrada apenas nas pequenas empresas, muitas empresas
grandes também descuidam de suas marcas gráficas (...).
Porém, quando se leva em consideração que a marca é, para
muitas empresas, o único veículo de comunicação com o
consumidor que possuem, percebe-se a relevância da
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identidade visual para as mesmas.
Acredita-se que, quando uma identidade visual é bem

resolvida, transmite profissionalismo para a empresa,
demonstra que ela é organizada, além de poder transmitir
valores como solidez, qualidade, segurança e credibilidade. Se
a identidade visual for aplicada corretamente será vista sempre
da mesma forma pelo consumidor, o que propicia o efeito
acumulativo (STRUNK, 2001) e gera uma imagem coesa para a
organização."

Boa parte das grandes empresas já tomaram consciência
da importância do branding, e dedicam-se cada vez mais ao
fortalecimento da sua imagem no mercado e na mente do
público.

Uma empresa multinacional, com sede
em Jaraguá do Sul, acaba de anunciar a
renovação de sua marca: a WEG. Ela é a
maior fabricante de motores elétricos da
América Latina e possui filiais em mais de
20 países. No final de 2006, a estrutura da
empresa foi modificada. Ela diminuiu o
número de diretorias por ramo de atuação
de sete para quatro: energia, motores,
automação e tintas. Com a mudança em
sua estrutura, a necessidade de uma
identidade tornou-se ainda mais forte, pois não havia
uniformidade em sua comunicação. Isso acabava tornando
difícil a existência de uma identidade, principalmente visual, na
sua comunicação e até mesmo entre as filiais da empresa,
especialmente no exterior, provocando uma certa bagunça. No
mês de abril desse ano, ela anunciou em seu jornal do
colaborador, a apresentação do resultado do projeto Branding,
o trabalho de renovação do seu posicionamento de marca,

O Projeto Branding irá refletir no crescimento futuro da
empresa e trouxe algumas mudanças conceituais e visuais.
Começando pelo logotipo da WEG que foi modernizado,
apresentando linhas mais finas. Era uma tarefa árdua tentar
reproduzir a logornarca anterior, pois exigia uma certa dose de
paciência para que as medidas a serem adotadas estivessem
de acordo com uma tabela de valores.

A nova logornarca da empresa vem acompanhada de um
símbolo, chamado grid - formado por retângulos azuis. Uma
das inspirações para o grid foram as corridas de Fórmula 1.
Antes da corrida, os carros aguardam no grid de largada,

A WEG, com sede em Jaraguá
do Sul, acaba de anunciar a renovação
de sua marca. Ela é a maior fabricante
de motores elétricos da América
Latina. Antes de optar pela BBN, a
empresa consultou em torno de vinte
agências, entre elas a NeoGama/BBH
e a Giovanni+DraftFCB.

cada qual em sua posição, organizadamente. No final da
corrida, o vencedor recebe a famosa bandeirada, a bandeira,
que por sinal é quadriculada e simboliza a vitória.
Também foram renovados todos os materiais que continham a
identidade visual da WEG, como cartões de visitas, vídeos
institucionais, catálogos, crachás, jornal com distribuição
interna para os colaboradores, stands para feiras, brindes, entre
outros. Dessa forma, foi imposta uma padronização,
organizando e integrando a comunicação nos quatro ramos de
atuação da empresa. Agora todos sabem qual a identidade a ser
seguida.
A WEG desenvolveu esse projeto de renovação da marca com a
consultoria da agência de comunicação BBN (Business

Branding Network), que é especializada
em gestão de marcas, e possui filiais em
mais de 30 países. Segundo Paulo
Donizeti, gerente de Marketing
Corporativo da WEG, antes de optar pela
BBN, a empresa consultou em torno de
v in te agênc ias , en t re elas a
NeoGama/BBH e a Giovanni+DraftFCB.
Acabaram fechando com a BBN, por ela
ter sido uma das agências que
demonstrou grande interesse em atender

à WEG, e por aceitar realizar a tarefa em conjunto com a
empresa. Algumas só aceitavam fechar em "caixa preta" -
quando a empresa não interfere no processo, apenas recebe o
trabalho final.
Para que se pudesse definir com clareza qual seria o
posicionamento da marca a ser adotado pela empresa, levando
em consideração a atualidade e o futuro, foi preciso muita
comunicação. Um dos fatores importantes a ser realizado
quando se deseja obter uma marca forte e positiva, é a
pesquisa. É ela quem vai reunir as informações fundamentais e
mostrará o caminho certo a ser seguido.
De acordo com o jornal interno da empresa, para posicionar sua
marca, a WEG realizou entrevistas em grupo com diretores,
gerentes e colaboradores da empresa, além dos clientes e
editores de revistas técnicas dos setores nos quais a WEG atua.
Outro fator importante para a realização do projeto Branding, foi
o fato da empresa ter bem claro quais são os seus princípios, a
missão e os objetivos que ela pretende atingir.



Comunicação Importância do Branding

E o fator chave para que essa nova fase da marca
WEG alcance a interação com o seu público-alvo.
Paulo Donizeti ressaltou que os produtos oferecidos pela
empresa, não são encontrados nas prateleiras de qualquer
lugar, são produtos específicos para um determinado público
e são vendidos apenas para empresas, o B2B (Business to
Business). Então, grande parte do seu esforço de
comunicação é voltado para atingir aos clientes e aos
prospect (possíveis clientes). Para isso, ela está adotando
várias ações de comunicação, tais como: a elaboração de um
novo vídeo institucional, novo perfil, reformulação do visual
de todos os materiais impressos, novo site, manual da marca,
criação do livro da marca - que será entregue para os
gestores-etc.
Uma novidade será o intenso trabalho mundial de assessoria
de imprensa e relações públicas. Para que isso ocorra,
aproximadamente 40 jornalistas em todo o mundo, ligados às
agências da BBN, realizarão um trabalho de divulgação da
WEG em jornais e revistas de seus países. Inclusive, esse é
um trabalho que já começou a ser desenvolvido durante a
Feira de Hannover, na Alemanha, que aconteceu entre os dias
21 e 25 de abril de 2008, onde a WEG esteve presente e que
gerou muita mídia espontânea.

"Uma empresa necessita construir ou fortalecer uma
marca dando a ela um posicionamento e uma identidade. A
marca tem que ocupar um espaço positivo na mente das
pessoas, pois só assim é possível fazer as interações
necessárias para garantir crescimento futuro. Lembrando
sempre que em marketing todos dizem que é necessário agregar
"valor" ao cliente, porém poucos percebem que valor quem atribui
a sua marca é o cliente. Fazer Branding significa trabalhar os
valores que você gostaria que o cliente percebesse, e, para isto a
empresa tem que ter princípios, Missão e uma Visão de futuro
muito clara. Para se ter sucesso com a marca ela tem que
expressar tudo o que o mercado espera das promessas feitas
através das suas ofertas, com todos os benefícios racionais e
emocionais advindos destas ofertas e que através dos seus
símbolos e características fazem o cliente perceber os valores
que garantem a essência da empresa."

Paulo Donizeti
Gerente de Marketing Corporativo da WEG.
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