
Começam a surgir empresas oferecendo esse riovo produto: 
bronding, desde firmas de consultoria mais clássicas, 
escritórios de design a agências de propaganda. 

O que é isso? Esta é uma indagação 
muito frequente nos meios empre-
sariais e aparece sempre que a pa-
lavra branding vem à tona. O fato 
é que além de desconhecido para 

muitos, o termo ainda é mal compreendido, embora 
seja usado para explicar diferentes temas da área de 
marketing. E já há algum tempo integra o vocabulá-
rio do mundo empresarial, tornando-se uma daquelas 
palavras que surgem e todos passam a empregá-la. E 
assim branding é atualmente a buzzword (que pode ser 
traduzido como chavão) preferida dos marqueteiros. 

Expressões difíceis de serem traduzidas para o por-
tuguês, Branding ou Brand management podem ser 
definidas como gestão de marcas. Ou seja, o con-
junto de práticas e técnicas que visam à construção 
e fortalecimento de uma marca no mercado. O ar-
quiteto e designer italiano Giovanni Vannucchi, sócio 
diretor da Oz Design, criada em 1979, chegou a uma 
definição mais clara sobre o termo, e ensina: "O bran-

ding é justamente o processo de entender a fundo os 
valores e atributos de uma empresa ou produto, en-
tender seus diferenciais competitivos e, a partir disso, 
estabelecer uma identidade única e consistente que vai 
nortear todas as ações desta marca seja no design, na 
comunicação, no tipo de patrocínio e até nas ações 
sociais que esta marca vai apoiar". Vannucchi assina-
la que o mercado já vem entendendo a importância 
do branding, tanto que motivou o surgimento de uma 
série de empresas das mais variadas áreas oferecendo 
branding, desde firmas de consultoria mais clássicas, 
escritórios de design e agências de propaganda. Cada 
uma dessas empresas utilizando sua própria metodo-
logia e, evidentemente, chegando a resultados distin-
tos. 

"E fundamental, ao traçar as estratégias de desen-
volvimento de uma consultoria de branding, analisar 
todos os aspectos objetivos e subjetivos envolvidos na 
construção de uma marca", afirma o arquiteto, que 
desenvolve trabalhos nas áreas de identidade visual, 
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O branding 
é justamente 

o processo 
de entender 
a fundo os 
valores e 

atributos de 
uma empresa 
ou produto. 

Giovanni Vannucchi 

embalagens, projetos editoriais 
e projetos gráficos diversos para 
clientes diferenciados como Coca-
Cola e Kimberly Clark. "Quando 
prestamos consultoria de bran-
ding, trabalhamos a partir de uma 
análise aprofundada sobre dados 
concretos da empresa e do merca-
do, aliada ao olhar mais intuitivo 
do design. E conseguimos bons re-
sultados com estas duas visões. To-
das as manifestações de design da 
marca devem ser absolutamente 
coerentes com o posicionamento 
definido anteriormente por nossa 
área de branding", complementa 
Vannucchi. 

Os especialistas do setor afir-
mam ser importante levar em con-
ta algumas questões a serem ana-
lisadas quando se desenvolve um 
trabalho de branding: Quais são 
os benefícios diferenciadores em 
relação aos concorrentes? Quais 
os atributos? Sobre quais desejos 
ou necessidades do consumidor a 
marca é fundamentada? Qual a 
personalidade dessa marca? Essa 
investigação vai definir a brand 
vision, que são as associações 
únicas com as quais queremos 
relacionar a marca junto ao seu 
público. 

O valor de uma marca 
Existem vários conceitos para 

explicar o que é uma marca. De 
acordo com o Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (Inpi), 
autarquia federal que executa 
as leis que regulam a proprieda-
de industrial, marca é "todo sinal 
distintivo, visualmente perceptível, 
que identifica e distingue produtos 
e serviços de outros análogos, de 
procedência diversa, bem como 
certifica a conformidade dos mes-
mos com determinadas normas 
ou especificações técnicas". Outra 

definição diz que marca "é a união 
de recursos tangíveis e intangíveis, 
simbolizados em um logotipo, ge-
renciados de forma adequada e 
que criam influência e geram va-
lor". 

A designer e professora do cur-
so de graduação em Design da 
Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM-SP), Gisela 
Schulzinger, explica que atualmen-
te o conceito de marca foi muito 
ampliado. "Marca hoje significa 
muito mais do que um nome ou 
símbolo que identifica bens ou 
serviços e os diferencia da concor-
rência, como era sua definição há 
tempos atrás". E acrescenta que a 
marca "é a representação tangível 
de um conjunto de significados, 
valores, atributos e experiências 
relacionadas a um produto ou 
serviço reconhecidos e represen-
tados por um logotipo e toda a 
linguagem visual de apoio que 
define a sua identidade de forma 
completa". Sócia diretora da Pan-
deHaus, empresa especializada 
em desenvolvimento de projetos 
de branding e design estratégico, 
ela observa: "A marca Havaianas 
é muito mais do que uma marca 
de sandália, significa também bra-
silidade, moda, alegria, praia, sol, 
re/ax etc. Ou seja, o sentido de 
marca vai muito além dos atribu-
tos racionais e incluem os atributos 
emocionais, os significados e as 
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marketing 

Marca hoje 
significa muito 

mais do que 
um nome ou 
símbolo que 

identifica bens 
ou serviços e os 

diferencia da 
concorrência. 

Gisela Schulzinger 

marca que está à frente deles, ela 
passa a ter um papel fundamental. 
"O fato de os produtos deixarem 
de ser identificados com um made 
in Italy por um designed in Italy é 
um bom exemplo disso. Além dis-
so, como as diferenças tecnoló-
gicas entre produtos passaram a 
ser cada vez mais raras, a marca 
passa a ser o principal fator de de-
cisão de compra". 

De acordo com Gisela, o su-
cesso de uma marca depende 
de vários fatores: "A Coca-Cola, 
marca mais valiosa do mun-
do, vale quase US$ 72 bilhões. 
Menos pelos ativos tangíveis da 
empresa e muito mais pela força 
junto ao seu público". Ela explica 
que esta força nasce não só pela 
qualidade dos produtos e por 
toda estrutura operacional que 
está por trás dela, mas princi-
palmente pela capacidade de se 
conectar emocionalmente com 
seus consumidores. "Construir 
uma marca de sucesso passa jus-
tamente por criar uma série de 
condições para que a identidade 
da marca e a coerência da mes-
ma com seus valores seja comu-
nicada clara e consistentemente 
para seu público, seja interno ou 
externo", garante. 

Vannucchi defende que para 
uma marca conquistar o Brasil e 
o mundo é importante ter muito 
claro qual a sua identidade e, 
ainda, que esta identidade esteja 
intimamente vinculada aos seus 

verdadeiros valores e que 
consiga se diferenciar em 

relação a seus concorren-
tes. "Com uma comunica-
ção coerente e consisten-
te deste posicionamento, 
seja ela no logotipo, nas 
embalagens ou na publi-
cidade, ela vai conseguir 

estabelecer um vinculo emocio-
nal com seu público, caminho 
necessário para o sucesso da 
marca", sustenta o especialista. 

E preciso diferenciar o pro-
cesso de branding do processo 
de marketing. O marketing está 
ligado ao processo mercadoló-
gico, cuida da oferta do produto, 
estratégias de promoção, ponto 
de vendas, etc. Ou seja, está mais 
orientado para o consumidor. Já 
o branding é um processo que se 
inicia bem antes e está relaciona-
do com a estratégia de negócio 
da empresa, envolvendo cultura 
e posicionamento da marca no 
mercado como um todo - incluin-
do colaboradores, comunidade, 
consumidores, fornecedores. 

Processo de criação 
O desenvolvimento e criação 

de uma nova marca - identi-
dade visual e verbal, posicio-
namento da marca e suas fun-
ções de comunicação - é um 
processo bastante detalhado e 
profundo. "Resumindo e sim-
plificando muito para enten-
dermos, este processo se inicia 
com uma imersão profunda na 
empresa para entendimento da 
cultura, valores, objetivos fi losó-
ficos e mercadológicos, propó-
sitos, pessoas, enfim sua razão 
para existir e o que pretende 
ser, onde pretende estar no fu-
turo", afirma Gisela. E ela expli-
ca: "Depois disso, inicia-se uma 
fase de conhecimento completo 
do mercado em que a empresa 
atua ou vai atuar, concorrência, 
macroambiente, oportunidades 
e ameaças". O processo conti-
nua com uma etapa para estudo 
e pesquisa dos elementos que 
comporão a identidade desta 
marca: tipografia (letras), cores, 
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formas, imagens, ícones, textu-
ras, sons, ou seja, todo o uni-
verso de elementos que serão 
utilizados para criar a identida-
de verbal e visual da marca e 
que devem materializar seus va-
lores objetivos. Segundo a espe-
cialista, o conceito de marca e 
a forma com a qual as pessoas 
se relacionam com elas foram 
"ressignificados". Isso porque 
os consumidores buscam no-
vas propostas e soluções cada 
vez mais sofisticadas, capazes 
de trazer vivências, sensações 
e experiências que satisfaçam 
suas necessidades psicológicas 
e emocionais e que, principal-
mente, as inspirem. 

Identificação de 
propósitos 

Mas para que as marcas se 
conectem aos seus consumido-
res é preciso haver identifica-
ção de propósitos, geração de 
conhecimento ou proposição 
de atitude e engajamento. Os 
valores que regem esta rela-
ção são baseados em concei-
tos como compartilhamento, 
engajamento, conteúdo, inclu-
são, conexão, inspiração, plu-

ralidade, flexibilidade, ou seja, 
valores emocionais e intangí-
veis que causem impacto real 
no dia a dia das pessoas e que 
promovam trocas e encontros. 
Para Gisela, marca é, além de 
tudo, relacionamento. E ela é 
enfática ao afirmar que quan-
do as empresas decidem alte-
rar sua marca é porque já se 
iniciou um novo processo, um 
movimento de mudança inter-
no normalmente ligado a uma 
nova estratégia, a um novo po-
sicionamento ou porque essas 
organizações sentem a neces-
sidade de se atualizarem para 
manterem-se competitivas e re-
levantes. "Neste sentido a mar-
ca já não representa mais o que 
a empresa é e isto cria um incô-
modo. Neste caso existem duas 
possibilidades: mudança evo-
lutiva da marca onde se man-
tém quase todos os elementos 
de identidade da mesma ou a 
mudança radical, que muda a 
marca totalmente", considera 
Gisela. E este grau da mudan-
ça deve estar diretamente liga-
do aos objetivos estratégicos e 
mercadológicos da empresa e 
nunca apenas a uma questão 

estética ou de gosto. "Rede-
senhar marcas é um assunto 
muito importante e um desafio 
enorme, por isso deve ser sem-
pre feito com muito cuidado e 
de forma profissional". 

A marca deve preservar sua 
identidade. A especialista cita 
um exemplo recente do redese-
nho da marca de roupas GAP -
que foi totalmente rejeitada pe-
los consumidores, de tal forma 
que a empresa veio a público 
para redimir o erro e voltou a 
util izar a marca antiga. Para fi-
nalizar Gisela esclarece que cus-
ta muito construir e consolidar 
uma marca no mercado, tanto 
no que se refere a investimen-
to quanto ao tempo gasto neste 
processo. Hoje esse processo é 
cada vez mais rápido em função 
das redes sociais, novas mídias 
e ao acesso à informação cada 
vez mais democratizado e glo-
balizado. Basta comparar em 
quanto tempo marcas como 
Google, Facebook ou Devassa 
(no Brasil) se consolidaram mais 
recentemente, versus Coca-Co-
la, Nestlé, Itaú ou Havaianas, 
antes do advento dessas novas 
tecnologias de comunicação. • 
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Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Administração, Brasília, DF, ano 21, n. 88, p. 18-21, maio/ jun., 2012.




