
O branding é a chave. Ele define quem é, o modo como 
trabalha, quais são os produtos e como uma marca é 
apresentada ao mundo. Criar uma marca com estratégia 
ajuda a atrair os consumidores que o cliente pretende 
atender, também ajuda a conquistar confiança, com isso, o 
consumidor retorna para buscar mais serviço. Em alguns 
casos, o branding pode ser recompensado com amor, 
devoção e zelo por parte do público. Mas, assim como um 
bom design de produtos, um brandingde qualidade é muito 
mais do que uma boa aparência. 

Para entender isso, é só acompanhar o trabalho 
da agência Landor Associates, que foi fundada por Walter 
Landor em 1941 e, atualmente, conta com 21 escritórios 
espalhados pelo mundo. A agência foi a responsável pela 
criação de algumas das marcas mais famosas do mundo: 

Coca-Cola, Levi's, Alitalia Airlines, Del Monte e World Wildlife 
Fund. Atualmente, continua trabalhando com clientes 
grandes como FedEx, Volkswagen, Microsoft e Rolex. Nas 
próximas páginas, você mergulhará em um guia exclusivo 
sobre como a Landor cria marcas icônicas, sejam elas 
regionais, nacionais ou globais. 

Passo 1: resolver problemas 
Uma das principais razões pela qual muitos clientes 
escolhem trabalhar com agências como a Landor é para 
receber ajuda especializada em relação a oportunidades ou 
problemas comerciais. "São raras as vezes que alguém diz: 
Já somos bem-sucedidos, mas traga mais sucesso'. Apesar 
de ter acontecido uma ou duas vezes, essa situação tende a 
ser exceção", afirma o diretor executivo de criação Peter 
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Knapp, que trabalha na sede londrina da agência. 
"Geralmente, acontecem alterações no mercado, 
transformações no paradigma comercial e as empresas 
precisam encontrar respostas, ou aparecem novos 
produtos e tecnologias. Isso significa que a marca está 
sujeita a uma análise cuidadosa para descobrir se está em 
boas condições para expressar uma mudança", explica. 
Segundo Peter, as empresas trazem problemas ou 
oportunidades comerciais e precisam entender se a marca 
se encaixa naquela nova proposta. 

Para resolver o problema, a Landor faz uma 
reunião com a empresa para descobrir em qual patamar 
está em termos de perspectivas comerciais, de apelo à 
audiência e se há uma incompatibilidade entre o que a 
empresa ou a marca pensa sobre sua reputação e o que 

formadores de opinião e consumidores realmente acham. 
Para a Landor, fazer esse balançojunto do cliente é 
fundamental. Para uma marca chegar aonde quer, primeiro 
você tem de entender qual é o patamar atual e, depois, criar 
uma estratégia capaz de quebrar barreiras. 

Foi isso que a Landor fez quando criou uma nova 
identidade para a companhia aérea russa S7 Airline, 
conforme Peter explica: "Você não pode escolher uma cor e 
um logo, cruzar os dedos e torcer para dar certo. Fizemos 
um análise intensa, entrevistamos consumidores, 
observamos muitos dados para ver qual caminho a 
empresa seguia e também buscamos compreender as 
mudanças da sociedade russa. Depois, colocamos a 
seguinte questão: qual eram as influências do público que 
tentávamos alcançar?" 
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AS7 queria atrair um público jovem e moderno. 
Para criar a marca, a Landor pensou nas coisas que essa 
audiência gosta: "Não fomos atrás do que outras 
companhias aéreas fazem. Analisamos as tendências e nos 
perguntamos quais eram as sugestões?0 que poderíamos 
implantar para conquistar o público-alvo?" Por fim, a 
Landor implantou a cor verde no brandingda S7 Airlines, 
totalmente diferente da imagem conservadora que as 
empresas aéreas rivais possuem. 

Na Landor, existem quatro princípios que definem 
os trabalhos de brandinge rebrand: relevância (do público), 
diferenciação (dos concorrentes), preferência (entre 
audiência) e lealdade (dos consumidores). Levar em conta 
esses elementos é a chave de sucesso de qualquer marca. 

Passo 2: definir a estratégia de marca 
Depois de fazer um balanço em torno da marca de seu 
cliente, a próxima etapa é definir o que a marca é e o que 
significa. A Landor combina os dados coletados e as 
pesquisas de campo com uma série de workshops com o 
cliente. Esse sistema de apresentação ajuda os dois lados a 
identificarem a autoimagem da marca e seus valores. A 
agência faz uma série de perguntas com base em 
metáforas visuais - por exemplo, se sua marca fosse um 
carro, qual seria a cor? -, para conseguir chegar aos pontos 
essenciais sobre a marca. 

O resultado pode ser usado como ponto de 
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partida para a expressão criativa da marca - visual, design 
•e elementos que despertam reconhecimento, preferência e 
lealdade entre o público-alvo."O ponto principal da 
estratégia de marca é limitar suas opções, assim fica claro o 
que destaca e qual é o objetivo", defende Peter. "Uma boa 
estratégia de marca faz com que fique associada na cabeça 
do pú blico. Este é o ponto. Se não, você estará apenas 
fazendo um design atraente." Em outras palavras: se 
apresentar aos seus clientes opções totalmente diferentes, 
significa que você não alcançou o que ele queria, e as duas 
partes terão muito mais trabalho antes de iniciar a criação. 

Passo 3: criar as expressões da marca 
Após ter combinado uma estratégia de marca com seu 
cliente, a próxima etapa é criar uma expressão da marca 
para contar sua história. Conforme Peter explica, todo esse 
trabalho é muito maior do que apenas criar um design 
bonito: cada elemento - cor, estilo, linguagem visual, 
redação - que você usa no brandingdeve refletira 
autenticidade da marca. Você não usaria uma linguagem 
informal para falar com intelectuais, por exemplo. 

Outra coisa importante é como sua escolha de 
cores, linguagem e brandingserá recebida por outras 
culturas e países. Afinal, o que pode ser apropriado em um 
lugar, talvez não seja tão aceitável em outros países. 

A expressão criativa da marca também tem de se 
estender para toda a gama de sentido dos usuários: desde a 

qualidade até os materiais usados - plástico, couro, 
madeira e aço, por exemplo -, e também inclui a maneira 
como a equipe de funcionários da marca trata os 
consumidores. Quando a Landor ajudou a companhia aérea 
britânica BMI a criar uma marca para seu novo serviço 
transatlântico, a abordagem se estendeu até o tipo de 
música que seria tocada quando os clientes embarcassem 
no voo e o tipo de comida que deveria ser servida. 

No caso da BMI, isso significou a escolha da 
canção YoungAmericans, de David Bowie - um cantor 
britânico interpretando uma música sobre a América -, com 
um menu de comidas tipicamente britânicas. "O 
componente experiencial da marca, em que todos os 
sentidos estão engajados, fazem os elementos encaminhar 
para a percepção correta. Uma vez que se estiver a bordo e 
ouvir a banda alemã Kraftwerk, por exemplo, terá uma 
impressão muito diferente. Se você ler a revista de bordo e 
ela trazer um assunto entediante, tudo isso irá desviar a 
percepção e a experiência que você está tentando criar. 
Atrair a maior quantidade de sentidos humanos por toda a 
experiência é o que você tenta fazer para criar uma reação 
verdadeiramente imersiva." 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



05 

Passo 4: colocar a marca em ação 
O melhor teste para qualquer exercício de branding e 
rebrand consiste em observar quão bem - ou mal - sua 
estratégia e sua expressão criativa fu ncionam na rua, onde 
seus ideais enfrentam a realidade. A melhor estratégia do 
mundo não funciona se a face pública da empresa - os 
funcionários de seu cliente - não acredita ou falha na 
implementação apropriada. "Estamos falando de branding. 
Isso envolve tudo aquilo que a empresa representa, como se 
comporta, como desenvolve seus produtos e como é o 
desempenho do serviço", explica Peter, 

"Você pode voar por meio de três companhias 
aéreas diferentes - Lufthansa, British Airways e Virgin - e a 
experiência seria muito diferente em cada uma delas, 
porque cada equipe sabe o que é representar essas marcas, 
que são bem diferentes. Eles devem entender isso e sentir 
orgulho de representá-las. Se não sentirem, a ligação em 
cadeia sofre uma ruptura. Se puder criar uma experiência 
completa, o resultado é uma marca atraente." 

Passo 5: branding é um processo contínuo 
Para a maioria dos clientes da Landor, criar ou refinar uma 
marca não é o único problema que necessita de solução: na 
verdade, é parte de um processo contínuo, que está em 
constante evolução. As marcas devem atrair e lembrar os 
consumidores de produtos e serviços que elas oferecem, e 
se adaptarem às condições do mercado. Como a Landor 
defende, um branding consiste em fazer mudanças naquilo 
que já oferece aos clientes ou criar novos i ncentivos para 
engajá-los - isso funcionou para o programa de milhas da 
empresa aérea British Airway (veja na página 42). 

Se você não mantém a relevância, a marca 
começa a se ofuscar e as pessoas a ignoram. "Por isso, a 
marca precisa ser muito bem gerenciada internamente 
para poder continuar sendo atrativa para os consumidores. 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 56, p. 38-43, abr. 2012.




