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Nós todos lembramos de grandes marcas que tiveram muita expressão em nossa juventude, 
mas hoje perderam toda a importância e praticamente desapareceram. Esse é o caso, por 
exemplo, da marca Kodak, que chegou a dominar a nossa paisagem urbana, com letreiros 
que indicavam os incontáveis locais onde se encontravam os filmes e câmaras fotográficas de 
sua fabricação. Dados da época indicam que a Kodak chegou a controlar cerca de 70% do 
mercado de filmes e câmaras fotográficas populares, em meados dos anos 80. A Kodak 
estava tão segura de seu domínio que não se preocupou com as notícias sobre alguns 
japoneses malucos que tentavam fabricar as primeiras câmaras digitais. De repente, elas se 
tornaram realidade e se integraram aos hábitos de uma geração ligada aos computadores. 
Quando a Kodak tentou reagir já era tarde, pois não tinha a tecnologia necessária e a 
imagem de sua marca estava associada indelevelmente à fotografia sobre papel. 
 
Fatos como esse tornam-se cada vez mais comuns, graças à rapidez das mudanças 
tecnológicas. Mas há empresas que já perceberam o problema e montaram estratégias de 
defesa da marca capazes de atravessar essas tempestades. A Matsushita é um exemplo 
disto. Como o maior fabricante japonês de aparelhos para o lar, a Matsushita trabalha com 
base em um plano estratégico de 250 anos. Vou repetir: 250 anos. A Matsushita sabe muito 
bem que os aparelhos que fabrica deixarão de existir muito antes disso. Mas quer que a sua 
marca continue a estar presente nos lares do futuro, atendendo as necessidades de 
consumidores que ainda não nasceram. Para isso, só há uma solução: fazer da marca 
Matsushita um símbolo de confiança em aparelhos eletrodomésticos, sejam quais forem estes 
aparelhos. 
 
Conto esta história porque ela será cada vez mais comum no futuro. As grandes marcas 
procurarão evitar uma associação exagerada com um único produto, procurando alargar a 
sua imagem e fazer dela uma garantia de qualidade para o consumidor, independente do que 
este venha a necessitar. O nome do jogo é confiança e isto envolve não apenas a imagem de 
um produto específico, mas também a imagem institucional da empresa que o produz. Esta é 
a razão pela qual as grandes empresas se preocupam cada vez mais com a sua imagem 
corporativa, procurando aparecer aos olhos do público como bons cidadãos que aceitam a sua 
responsabilidade socioambiental e preocupam-se com o futuro do ser humano sobre a terra. 
 
Está se desenvolvendo rapidamente uma nova ciência o branding para cuidar da construção e 
defesa das marcas, neste novo contexto que descrevemos. Na prática a administração das 
marcas de família deixa de ser atribuição do marketing e passa a reportar-se diretamente à 
presidência da empresa, como fator estratégico de sua própria sobrevivência. 
 
As implicações para a comunicação com o mercado são tão evidentes que os publicitários já 
não podem ignorá-las. Nenhuma agência conseguirá prestar um bom serviço aos seus 
clientes se não incluir o branding em suas preocupações. A primeira conseqüência e talvez a 
mais importante é que as estratégias de comunicação passam a integrar, obrigatoriamente, a 
imagem institucional com a imagem do produto ou serviço específico. É o que já fazem, por 
exemplo, alguns anunciantes como a Natura, Bradesco e ABN Real (agora Santander/Real). 
 
Em seguida, é preciso lembrar também que essa nova imagem, fruto da convergência entre 
as imagens institucional e do produto, não precisa e nem deve ser comunicada 
exclusivamente através de anúncios ou comerciais assinados pelo anunciante. Muitas vezes, 
isto se faz muito melhor através do que chamamos de novas arenas de comunicação com o 
mercado. 
 
Por último, mas não menos importante, a agência só será capaz de cuidar de um problema 
tão abrangente se estabelecer uma verdadeira parceria estratégica com o seu cliente. Cada 
vez nos convencemos mais de que o futuro das relações entre clientes e agências passa 
obrigatoriamente por esta parceria, principalmente quando a agência quiser ser para sempre. 
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