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Outro dia, Gustavo e eu refizemos uma pergunta 
sempre recorrente em nossas conversas: O que é o bran-
ding? Quanto mais a respondemos, mais queremos voltar 
a indagá-la. Em nosso último bate-papo, imaginamos 
uma definição de branding em apenas três palavras. Foi 
assim que nós resolvemos escrever juntos o artigo que 
você vai ler agora. 

É sempre interessante buscar expressões mínimas 
para definir algo. A exigüidade de espaço discursivo 
exige escolher focalizar uma faceta do essencial. Como 
ao essencial nunca o esgotamos, a definição do branding 
como a Arte do Sentido não pretende ser excludente 
de outras definições igualmente válidas. Cada definição 
revela um estilo peculiar. A Arte do Sentido é o estilo 
que nos caracteriza, aquele que amamos, e no qual nos 
reconhecemos.

O branding está sempre lidando com a tarefa de 
descobrir o sentido do que uma determinada marca, 
num determinado momento de sua história dirá para 
um determinado público. Numa época em que o sentido 
das coisas é cada vez mais esquecido, não é de estranhar 
que também o branding tenha sido afetado. Acometido 
de amnésia de sentido, se encantou com formulinhas, 
pirâmides, círculos; enfim, a plêiade de pretensas tecni-
calidades com as quais se procura dar ares de seriedade 
e consistência à vacuidade de pensamento. Os mancos 
do pensar nem mesmo notam que muleta não é perna. 
Julgam que o uso de muletas evidencia competência em 
caminhar, e o uso de múltiplas muletas revela uma ainda 
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Sou publicitário e não economista e, como tal, o má-
ximo que me permito ao analisar essa crise que derrubou 
ações e quebrou instituições financeiras como Lehman 
Brothers é a constatação de que essa crise pertence ao 
mercado financeiro internacional, não ao Brasil. Esta-
dos Unidos e Europa são os agentes da crise. O Brasil  
sofre seus efeitos. Como resultado, teremos que arcar 
com a redução da oferta do crédito e a queda do nível 
de confiança da população, o que no fim das contas se 
traduz em uma indesejada retração do consumo. E é a 
esse ponto que eu gostaria de chegar.

Como publicitário, acredito realmente que temos um 
papel fundamental nessa história. E ele consiste em tra-
balhar a propaganda como se fosse um óleo lubrificante 
que permitirá às engrenagens do consumo continuar 
rodando. Só dessa maneira será possível garantir um 
crescimento responsável e sustentado do País.

Diante desse cenário, não há razões para que o bra-
sileiro deixe de comprar sua geladeira ou motocicleta, 
desde que sua compra seja responsável. Continua valen-
do a pena investir em produtos que ofereçam uma boa 

relação custo-benefício. Marcas com valores sólidos serão 
mais valorizadas do que nunca. As vantagens da compra 
garantida passam a ser atributos mais do que procurados. 
O Natal deste ano será a primeira prova de fogo dessa 
nova realidade. Não tenho dúvida de que o brasileiro sairá 
às compras. Ele poderá deixá-las para a última hora e até 
comprar presentes mais baratos do que gostaria, mas o 
Natal vai acontecer. E mesmo o crédito, que está mais 
restrito, continuará a financiar alguns presentes. 

Para se apresentar como alternativa segura de consu-
mo, as marcas precisarão da publicidade. A propaganda 
ajudará o consumidor a escolher a opção mais segura 
de compra. Para o próximo ano, a tendência continua. 
Entre as agências, o aumento de aversão ao risco pro-
vocará um compromisso ainda maior em resultados que 
se traduzam em dados mensuráveis aos seus clientes. A 
cobrança aumentará. Seremos cada vez mais agências 
de negócios.

Para os profissionais de mídia, especificamente, o 
trabalho será duro. Temos uma realidade mais comple-
xa, com uma oferta de mídia cada vez mais interligada. 

Montar um plano de mídia ficou mais difícil, mas está 
infinitamente mais rico, interessante e desafiador. As 
ferramentas são mais diversificadas, os resultados mais 
pulverizados. Mas, no fim, a conta tem que fechar. Como 
brasileiros, enfrentamos os piores cenários econômicos 
jamais imaginados. Hiperinflação, desigualdade social, 
carga tributária avassaladora. O Brasil é mestre em 
formar profissionais especialistas em lidar com adversi-
dades. Está na hora de o País mostrar seu valor. Vamos 
manter o pé no acelerador. 

Passarão com tranqüilidade por esta crise as marcas 
que trabalharam seus valores dentro de um planejamen-
to de longo prazo. As marcas que cresceram baseadas 
somente em estratégia de preço e descontos agressivos 
têm grandes chances de não se sair bem ao fim deste 
período. É a velha fábula da formiga e da cigarra. Quem 
trabalhou poderá agora enfrentar as adversidades de 
forma mais tranqüila. Quem escolheu o outro caminho 
deve estar torcendo para que a tormenta seja breve. E 
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maior capacidade de andar. Do alto de suas muletas, 
olham com desprezo os pobres desvalidos que podem 
caminhar sem nelas se apoiar. Pretender que de uma 
parafernália de maquinetas operativas possa surgir o 
sentido de algo é esperar por Godot. A tarefa do branding 
exige pensar. Fórmulas não pensam. 

Mas afinal, o que significa o branding como arte do 
sentido? Comecemos por aclarar nosso entendimento 
do termo sentido. 

O sentido das coisas não existe nas coisas, mas em 
nós. Somos os seres que atribuem sentido, porque, ao 
contrário dos outros animais, não nos basta que as coisas 
sejam. Por isso criamos cultura, civilização (e também 
marcas). Mas o sentido das coisas não existe em nós 
independentemente das coisas. Só conseguimos atribuir 
sentido às coisas na medida em que elas são capazes de 
sustentar o que lhes é atribuído.

Marcas não são coisas. Um produto é uma coisa. 
Marcas são o sentido que distingue e individualiza um 
produto (seja ele objeto ou serviço). Marcas dependem 
de signos que sejam apreendidos sensorialmente. Esses 
signos funcionam como sinalizadores dos significados 
que integram o sentido da marca. O vermelho carrega 
consigo muitos sentidos. Mas, com o soar de quatro sí-
labas específicas, ou a visão de certos peculiares traços 
ondulados, num só instante desaparece a multiplicidade 
de sentidos que existiam no vermelho, e essa tonalidade 
passa a revelar só o sentido de uma marca inconfundível. 
O vermelho, ao ser associado à sonoridade daquelas sí-

labas ou à forma ondulada daqueles traços, deixa de ser 
tudo o que antes era para agora ser o que só o vermelho 
da Coca-Cola pode ser, o otimismo. 

Marcas precisam de um signo. O signo não é a marca. 
O signo é da marca. A marca é o sentido. O signo é o 
sinal que, ao ser percebido pelo consumidor, desencadeia 
nele os significados que a marca configura de um modo 
ímpar. Marcas dependem de signos, mas não se con-
fundem com eles. Os signos de que se valem as marcas 
atuam sobre a percepção, na maioria das vezes, visual 
ou auditiva. Através do signo o consumidor identifica 
a marca. Mas é no sentido que está o conteúdo vivo. É 
o sentido que pode cativar, emocionar e fidelizar. Toda 
marca almeja continuar a ser amada pelo consumidor. 
Para isso, é preciso que o sentido da marca continue a 
fazer sentido na vida do consumidor. A marca intervém 
na vida do consumidor com o que ela diz. Precisa então 
ser capaz de dizer-lhe algo que cale fundo, que o ajude 
a entender a si mesmo, ao seu semelhante, ao mundo 
em que ele vive. Precisa ser capaz de apontar rumos 
e mostrar que a esperança de um futuro melhor não é 
utopia, mas depende de nós. Se a marca fala com um 
jovem, ele precisa sentir: “Valeu!” Se a marca fala a um 
adulto, ele precisa concluir: “O que eu acabo de ouvir é 
importante para mim. E ninguém mais poderia dizê-lo 
desse modo, a não ser essa marca”. Marcas perduram 
enquanto o público reconhece um sentido contributivo 
e relevante em todas as suas iniciativas.
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