
o cuidado de per
guntar a um ilustre 
hóspede sobre suas 

preferências. Ao entrar no quarto, 
o hóspede tem a grata surpresa de 
encontrar seu jornal preferido à ca
beceira, dicas para acender a lareira 
e, no café da manhã, ver seus ingre
dientes preferidos no menu. Pois 
bem, tudo isso é branding! 

O branding nada mais é que o 
processo de construção e gestão da 
marca, a partir da identificação de 
sua essência, valores e diferenciais, 
que serão passados aos públicos 
interno e externo em toda ocasião 
possível de contato. Porém, para 
que o processo de branding obtenha 
sucesso, é fundamental que haja 
uma verdadeira identidade entre os 
atributos da marca e o produto ou 

serviço oferecido. 
Hoje, as marcas valem mais 

do que ativos físicos e, por toda 
a sua importância, o processo de 
branding de uma empresa precisa 
começar com o executivo número 
um e envolver toda a equipe. Ao 
todo, são quatro macroprocessos 
básicos: imersão à marca, diag
nóstico, definição do código 
genético e experiência. 

O primeiro momento é o do 
aculturamento, do 
conhecimento sobre 
o produto e enten
dimento de sua di
nâmica, para se ter 
a exata dimensão da 
marca. Nessa fase, são 
realizadas pesquisas 
de opinião e com
portamento dos pú
blicos, para detectar 
como a marca tem 
sido percebida. 

O passo seguinte 
será o de analisar e cru
zar todos os dados e 
informações coletados 
nas diferentes fontes 
e fazer um diagnósti
co para que se possa 
traçar a estratégia de 
como ela precisa mu
dar ou se adaptar para 

atingir os objetivos que se esperam 
dela. Essa análise permite a conclu
são da próxima etapa, a definição 
do D N A da empresa, sua essência, 
valores e objetivos. 

Posteriormente, é preciso de
finir a estratégia de condução da 
marca e relacionamento com con
sumidores, o brand experience, com 
sinergia entre a identidade da marca 
e suas guidelines, desde a parte grá-

fica institucional à comunicação 
como um todo. 

O projeto de branding pode ser 
conduzido por terceiros, por empre
sas especializadas em gestão de mar
cas, por exemplo. O u , de uma for
ma um pouco mais informal, sendo 
iniciado pela própria empresa. 

Um restaurante, por exemplo, 
pode fazer a sua própria pesquisa 
de qualidade com os clientes, para 
mensurar a qualidade das refeições 
servidas e o atendimento. Após 
identificada a opinião geral, fica 
mais fácil traçar estratégias para 
melhorar os serviços. Essas são in
formações que o varejista já têm 
e só precisa colocá-las em prática, 

a fim de tomar-se proativo e res
ponsável pelo caminho que sua 
empresa trilha. 

Hoje, o país tem poucas marcas 
efetivamente fortes, porém, nosso 
potencial empreendedor é enorme. 
Temos talento e criatividade de 
sobra e os olhos do mundo estão 
voltados para nós. Por isso, a opor
tunidade de planejar nossas marcas 
e como queremos ser reconhecidos 
é agora. 
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