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Depois que aceitamos que marcas não são apenas nomes e logotipos, a coisa ficou muito 
complexa. Os profissionais da área ganharam mais relevância, mas não sei se gostaram tanto 
assim da mudança. Afinal, o que era subjetivo ficou ainda mais, e o sonho de uma disciplina 
que pudesse ser classificada como "ciência" ficou ainda mais longe. Uma boa metáfora para 
encarar este problema é tentar entender marcas como pessoas. Claro, pessoas podem ter seus 
complexos e ficar doentes e marcas também. Vejamos alguns "desvios de comportamento" 
que encontramos por aí. 
 
Marcas que ficam perdidas. Talvez seja o problema mais comum e de difícil solução, 
tecnicamente chamado de "ausência de posicionamento". Acontece quando a marca tenta 
agradar a todo mundo e começa a passar mensagens genéricas, sem mostrar um aspecto 
tensor, proprietário, único. Fica mais intenso quando a marca, na ânsia de melhorar 20 
atributos de imagem ao mesmo tempo, esquece quem ela é e passa a se pautar apenas por 
pesquisas externas, sem visão crítica. Fácil de diagnosticar: basta perguntar a algum público 
"o que esta marca significa pra você" e perceber que ninguém consegue resumir em poucas 
palavras. 
 
Marcas que ficam arrogantes. É o oposto do problema anterior. A marca acha que sabe muito 
sobre tudo, que tem todas as respostas, e começa a se distanciar do ambiente externo, dos 
clientes. Aliás, estes começam a ser vistos como um estorvo, sempre querendo melhor 
atendimento, mais qualidade, essas coisas. É uma situação comum em mercados menos 
competitivos. Diagnóstico: verifique se a empresa faz pesquisas e os canais que estabelece 
com seus públicos. 
 
Marcas que tem problema de baixa autoestima. Acham que o concorrente está sempre fazendo 
melhor. É comum em setores com poucos competidores de porte, o que leva algumas 
empresas a olharem mais para o que o concorrente está fazendo, e não para seus públicos. 
Diagnóstico: veja se nas reuniões de diretoria os executivos tem mais intimidade para falar 
bem do concorrente do que das demandas dos clientes. 
 
Marcas que pensam mais do que agem. Talvez pelo perfil de fundadores ou altos executivos, 
algumas marcas se tornam especialistas em discursos bem elaborados, mas que quase nunca 
é levado à prática. A visão não se torna ação, e ninguém é cobrado por isso. Disciplina de 
execução é pouco importante como indicador. São alvos prioritários do mundo acadêmico, já 
que é possível escrever livros inteiros sobre conceitos de gestão da empresa. Mas quando se 
olha para os resultados inexistentes, vem a sensação de "bolha conceituai" — enganação 
mesmo. 
 
Marcas que agem sem pensar. Comum em momentos de crise, quando a busca pelo resultado 
financeiro de curto prazo predomina. Nestas empresas, reflexão e planejamento são encarados 
como "frescura"e impera a cultura de predar o mercado. Acabam caindo em guerras de preço, 
pois ninguém teve tempo para pensar em uma proposta de valor, um diferencial de longo 
prazo. 
 
Sua Marca apresenta algum comportamento assim? Já pro consultório! 
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