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"Alguns jovens publicitários começam a imitar os movimentos dos escritórios de design, 
quando começaram a praticar o branding. Isso aconteceu há 20 anos. Aqueles recém-
chegados, bem atrasados, tentam se apropriar do branding, uma disciplina já consolidada. 
Afirmam que o branding é extensão da publicidade. Não veem as diferenças estruturais entre 
uma disciplina e outra, como a ciência demonstra. Vão repetir os descaminhos das agências 
que tentaram abrir áreas de design como a DPZ, a MPM, a W/ etc. 
 
Estes jovens publicitários ignoram que branding não é apenas um 'mote', 
pseudoposicionamento, para alinhar as expressões da marca. Dizem que branding se respira 
como se fosse algo fácil e natural. Não, branding é transpiração, resultante de investimento, 
trabalho e muita experiência. 
 
Esta prática complexa e especializada é condição para a criação de marcas inspiradoras. Se 
simples, por que será que os grandes grupos de comunicação separam branding e publicidade, 
como ocorre com a Omnicom, WPP e Interpublic? 
 
O branding estabelece os fundamentos e projeta a marca eficaz, enquanto um supersigno 
para, em seguida, assistir e monitorar a sua ativação, A publicidade, como as outras disciplinas 
de comunicação, intervém para torná-la pública e alavancar os resultados mercadológicos. É 
como um índio com arco e flecha. O branding faz a ponta da seta, o publicitário faz a seta a 
mensagem, o índio (o investimento do cliente, orientado pelo publicitário) dispara a seta. 
 
O publicitário visa ao consumo, através da criação do desejo. Já o branding vai além: busca a 
admiração ou a fidelização como resultado da 'satisfação mais', como se diz em psicanálise, 
resultante da marca como instrumento do diálogo, uma via de mão dupla. Não busca o 
monólogo, narcísico o mais..., o melhor..., o único... etc... , típico da publicidade. 
 
Ao apresentar o produto, serviço ou empresa, em geral, a marca da publicidade se limita ao 
objeto do desejo. Já o branding integra o real, o imaginário e o simbólico. Como exemplo, 
veja-se a diferença entre Coca-Cola, a marca mais valiosa, e a Pepsi. Uma sempre fez 
branding e obteve resultados muitas vezes superiores ao concorrente. A outra, antes, insistia 
em apenas anunciar, sem estratégia e design eficazes. Acabou reconhecendo o erro: no ano 
passado, decidiu integrar o branding como maestro da marca. Os resultados começam a 
aparecer. 
 
Sim, começam a aparecer, gradualmente. O branding é uma missão de longo prazo, como 
uma guerra. Não é um ataque, como faz a publicidade. Operam em escalas de tempo distintas. 
O branding organiza marcas para décadas; a publicidade trabalha com semanas ou meses. São 
duas formas de pensar e agir bem distintas. Uma campanha se cria e apresenta em uma 
semana; um plano de branding completo exige meses de pesquisa, insights, reflexão, 
validação e disseminação. 
 
Na prática, outras diferenças aparecem. Será que os publicitários estão preparados para 
realizar a implantação de uma marca, de forma econômica e duradoura? Isso exige o domínio 
de muitas tecnologias. As equipes do branding dominam as exper-tises necessárias para ativar 
a marca. 
 
Com a arquitetura de marcas, a mais demandada disciplina do branding, acontece o mesmo. 
Quantos publicitários conhecem os requisitos de organização e racionalização de um portfólio 
de marcas? Quantos sabem fazer um "brand score card?". 
 
Para concluir, vamos aos casos reais. Quem foi que desenvolveu o branding das marcas mais 
admiradas do Brasil, tais como Bradesco, Itaú, Kibon, Banco Real etc? Não foram os 
publicitários. Foram os profissionais de branding, trabalhando de forma integrada com os 
clientes e seus comunicadores. Quais são as marcas de sucesso que tenham sido criadas pelas 



agências de publicidade. Quando tentam, como 'Aquarius' e 'H20', costumam criar problemas, 
jamais soluções. 
 
Em resumo: a publicidade faz o lenço de Desdêmona, o branding faz Othelo, uma analogia 
para quem conhece a peça de Shakespeare." 
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