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Você aí que procura consistência, coerência, identidade, posicionamento e estratégia para sua 
marca. Eu sei que você quer Branding, mas se não estiver atento, pode acabar levando 
"Blading". O Blading parece Branding, soa como Branding, mas como a primeira sílaba diz, é 
feito de blábláblá. 
 
É que hoje em dia qualquer talking head com um pouco de prosa ensaiada, posa de expert em 
marca e mascateia sua pseudo-relevância sobre o assunto, citando cases genéricos e 
estatística genérica, que são só blábláblá especializado. Centenas de livros já foram cometidos 
e milhares de palestras foram vociferadas sobre Branding, mas em geral não passam de 
Blading. Nesses casos, os espertos lucram com vendas nas livrarias e cachês para falar 
generalidades a platéias que acabam preenchendo sua honesta avidez de conhecimento 
apenas de ar condicionado e slides de power point. 
 
Isso sem falar dos profissionais de Blading que depois de não conseguirem mais fazer seja lá o 
que for que faziam, se lançam em carreira solo de guru de marca. Ou aqueles que vão praticar 
Blading em empresas de serviço de marketing ou comunicação que tentam criar uma aura de 
empresa mais estratégica. 
 
Já vi também Blading ser oferecido por empresas de design de marcas que faziam um cliente 
crer que alguém que desenha uma logomarca, tem e usa o mesmo conhecimento requerido 
para cuidar de marcas no sentido mercadológico. Pode? Não, mas é fácil atualmente citar 
Obama e dizer "we can", não é mesmo? 
 
Como então separar Branding de Blading? Para começar, Branding mesmo é uma disciplina 
mais prática que teórica, porque a teoria do trabalho de marca é commodity. Outro ponto: 
Branding não é um departamento ou área distinta em uma empresa separando o 
conhecimento e a prática do resto. É o contrário. Branding deve estar em todas as etapas do 
processo permeando concepção, construção, posicionamento, comunicação e ativação de uma 
marca. Branding é uma tarefa diária de manter a marca nos trilhos em todas as suas 
expressões e pontos de contato com o consumidor e stake holders. 
 
O preço do Branding é a eterna vigilância e não a pontual consultoria.  
 
Outra verdade que precisa ser dita: Branding leva um grande componente de criatividade, 
tanto quanto os componentes comoditizados de disciplina e foco. Sem criatividade, 
fundamental para criar a visão da marca, Branding é um monte de regrinhas técnicas de bom 
senso que não levam a marca e a empresa além da boa intenção. 
 
Na Neogama/BBH o Branding a partir do planejamento está naturalmente inserido no processo 
de trabalho da agência como um todo e não em parte. Por isso, ele permeia todas as áreas 
desde o começo quando a agência se coloca ao lado do business, marketing e estratégia do 
cliente na identificação dos objetivos de negócio da empresa. Segue traduzindo as 
necessidades da marca em estratégia, conteúdo e linguagem próprias. 
 
E vai até a ponta auxiliando diretamente o cliente no controle de todas as formas de contato 
da marca com seus stake holders, visando à integridade e consistência. 
 
Branding mesmo é criatividade aplicada em uma estratégia tailor-made que pede 
gerenciamento em tempo integral. E deve ser natural para uma pessoa jurídica, como respirar 
é para uma pessoa física. 
 
Por isso, quando vir uma apresentação com mais de três slides genéricos sobre processo de 
Branding, fique esperto. É Blading. 
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