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São Paulo, 31 de Julho de 2003 - Uma das principais da assessoria da imprensa cria empresa na 
área. As ações para dimensionar a percepção da imagem da marca no mercado não estão mais 
restritas às multinacionais. Essa preocupação - que agora também é de empresas brasileiras e até 
das de porte médio - ganhou ainda outra dimensão: além do aspecto de marketing, o valor da 
marca já é considerado um ativo importante da empresa, em alguns casos com números 
divulgados em balanço. Assim, cresce a procura pelo serviço de análise da imagem da marca, 
ampliando um nicho de mercado. A CDN - Estudos & Pesquisa, por exemplo, acaba de ser 
inaugurada exatamente para de oferecer trabalhos nessa linha. É coligada a Companhia de 
Notícias (CDN), uma das maiores do segmento de assessoria de imprensa no País.  
 
De acordo com a presidente da empresa, Cristina Panella, a idéia do projeto surgiu há três anos, 
ainda dentro da empresa mãe. "Começamos a desenvolver esse trabalho com mais freqüência 
para os clientes que inicialmente procuravam apenas o serviço de assessoria. Foram oito 
pesquisas no primeiro ano, 20 no segundo e cerca de 30 no terceiro", conta a executiva. A meta é 
realizar 50 pesquisas durante 2003.  
 
A CDN - Estudos & Pesquisas é uma nova empresa, com 75% do capital nas mãos da CDN 
(assessoria) e o restante controlado por Cristina. Com essa estrutura, passa a oferecer o serviço 
também para não-clientes da assessoria. "Esses estudos cada vez mais são usados como 
instrumento de apoio na tomada de decisões. Trata-se de uma ferramenta para diagnosticar, 
monitorar e avaliar a imagem de uma marca."  
 
As fontes de consulta para as pesquisas, explica Cristina, variam conforme o negócio do cliente. 
"Pode ser, por exemplo, a imprensa, autoridades governamentais, investidores e até mesmo o 
consumidor final. É uma decisão conjunta ente a CDN - Estudos & Pesquisa e o nosso cliente." 
Entre as companhias que já solicitaram esse serviço - na época desenvolvido por um setor da 
CDN- estão Telefônica, Pfizer, Kraft Foods Brasil e TV Cultura.  
 
Trabalho mais recente foi feito para a Atlântica Residencial, incorporadora e construtura criada em 
2001 para atuar em São Paulo e no Rio de Janeiro. A empresa atua na área residencial, com 
apartamentos que variam de R$ 50 mil a R$ 110 mil. É controlada por quatro acionistas - Icatu, 
Prudential (também atua no mercado imobiliário), GIC (administradora de investimentos das 
reservas externas do governo de Cingapura) e a canadense CDP Capital Group.  
 
"Começamos com muita força, chegamos a construir 1.340 apartamentos em seis meses, e 
precisávamos saber qual imagem tínhamos conquistado nessa estréia. A pesquisa foi feita com a 
mídia, que nos indicou uma posição, até em relação aos concorrentes, e um direcionamento das 
ações", diz o diretor comercial da Atlântica Residencial, Luiz Fernando do Valle. Com resultados 
em mãos, conta o diretor, foi feito todo um planejamento de marketing da Atlântica, que pretende 
investir R$ 9,5 milhões em comunicação neste ano.  
 
Auge da tendência  
 
O autor do livro "Marcas - Uma história de amor mercadológia", Pyr Marcondes, diz que essa 
preocupação cada vez maior com a imagem ocorre principalmente porque o valor de uma marca 
pode representar até 80% do capital de uma empresa. "O conceito de marca há algumas décadas 
é muito importante. O que aconteceu de uns cinco anos para cá é que ela virou um ativo para as 
companhias. Portanto, quando começou a mexer no bolso do investidor, houve o auge da 
valoração, momento que vivemos agora", afirma Marcondes.  
 
A inglesa Brand Finance é outra companhia que oferece pesquisas de análise de marca. Está há 
um ano no Brasil e, segundo Marcondes, que tem uma associação comercial com a Brand Finance, 



já está em desenvolvimento um trabalho para a Petrobras, o qual inclui toda a América Latina. 
"Temos 15 projetos que estão sendo analisados, para bancos, empresas de consumo e também 
do setor de mídia."  
 
Valor agregado  
 
O professor de gerenciamento de marcas da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
Fabio Pando, explica que marca já deixou de ser um símbolo de expressão para se tornar até 
mesmo um estilo de vida. "Pessoas podem escolher um determinado tênis, por exemplo, porque 
nele há um valor de imagem agregado", diz Pando. "A própria cor pode ser uma marca e até as 
empresas menores já se preocupam com esses conceitos." Pando destaca também o aspecto 
subjetivo que ainda cerca a medição de imagem feita por consultorias especializadas. "Quando o 
foco é o produto, dá para ser mais exato. Nesse caso, não funciona da mesma forma."  
 
Para o professor, o objetivo final desse trabalho é saber se a empresa está conseguindo transmitir 
um posicionamento correto da marca. "Não adianta lançar um produto cujo alvo são os jovens, 
mas se a comunicação está focada em pessoas mais velhas. Resultado: não haverá vendas 
satisfatórias", conclui.  
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