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Advento depende de múltiplos contatos com o mercado.  
 
O anseio pela marca forte Advento depende de múltiplos contatos com o mercadoHá tempos, 
administradores e homens de marketing concentravam esforços na busca de novas idéias para 
obter lucro. Suprir demandas reprimidas parece uma dessas idéias que viraram moda; entender o 
que o consumidor necessita e construir produtos que atendam a essas demandas têm sido prática 
comum entre os executivos.  
 
O problema dessa estratégia é que, com o passar do tempo, a concorrência também desenvolve 
produtos com características similares. Está travada a guerra do preço. O círculo vicioso do 
processo que transforma produtos inovadores em commodities está por ser interrompido. Uma 
idéia nova começa a surgir junto com a consciência de que, através do processo de construção de 
uma marca forte, pode-se criar um diferencial capaz de proporcionar alta lucratividade e a tão 
sonhada fidelidade do consumidor. No mundo, a marca mais valiosa é a Coca-Cola – valor 
estimado em US$ 67,5 bilhões (considerando apenas o valor da marca) –, seguida por Microsoft 
(US$ 59,9 bilhões) e IBM (US$ 53,3 bilhões), além de GE, Intel, etc.  
 
No Brasil, os cálculos apontam nomes como Itaú, Bradesco, Natura, Skol e Petrobras, à frente na 
lista das mais valiosas. Para a atribuição do valor de uma marca são analisados não apenas dados 
financeiros, como pensam alguns executivos, mas a transparência no trato das informações, as 
perspectivas da marca no mercado, os investimentos em comunicação, a responsabilidade social e 
ambiental e a inserção na área cultural. Investir em publicidade não é a única forma de construir 
uma marca forte. As marcas nascem de uma ligação mais íntima e complexa com o consumidor e 
depende de múltiplos contatos com o mercado.  
 
A imagem da marca é composta por detalhes como embalagem, o caminhão da empresa, o 
atendimento no SAC, o uniforme, o treinamento dos funcionários, seus benefícios exclusivos, etc. 
Observando a marca internamente, devemos considerar a reputação da empresa, a relação com 
os funcionários, o ritmo de inovações pessoais, a valorização do seu quadro de colaboradores, a 
missão empresarial, a responsabilidade social, entre outros fatores. Por mais paradoxal que possa 
ser, no processo de construção de marcas o consumidor deve ficar em segundo lugar porque a 
comunidade interna tem precedência absoluta. Os colaboradores devem entender o que a marca 
pretende transmitir ao mercado a fim de que possam "vendê-la" corretamente.  
 
A marca deve ser sempre a mesma dentro e fora da empresa. No processo de construção da 
marca, há quatro dimensões principais que devem ser administradas com atenção e competência: 
conscientização da marca (responsável pelo reconhecimento); associação da marca (imagem, 
atributos, personalidade); qualidade percebida (valor atribuído pelo consumidor); e fidelidade à 
marca. Este conceito, no sentido mais prático, pode ser traduzido por "recompra". E quanto mais 
consumidores estiverem dispostos a recomprar os produtos ou serviços de uma marca, maior será 
o impacto no seu fluxo de caixa. Quanto mais coerentes e consistentes forem as mensagens 
transmitidas, mais fácil será a assimilação.  
 
Por isso investir na identidade visual da empresa também é muito importante. Marcas fortes 
exigem regras rígidas para administrar o uso da identidade visual. Não se trata de restringir 
aplicações, mas padronizar e conquistar consistência. Essa padronização minimizará a perda de 
consistência da marca, comum em empresas onde não existem "guardiões".  
 
Preservar a linguagem visual das marcas é extremamente importante e garante os sinais ou o 
acesso aos registros mentais da marca. Mas não basta investir apenas em publicidade, reformular 
embalagens ou formular uma nova identidade visual. Marcas são formadas por uma infinidade de 
detalhes que, trabalhados em conjunto, são capazes de torná-la única e valiosa para o 



consumidor. Há tempos administradores e homens de marketing concentram seus esforços na 
busca de novas idéias com o objetivo de atingir o lucro. No entanto, parecem ter desperdiçado 
tempo aplicando as idéias erradas.   
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2, 3 e 4 set. 2005, Editorial, p. A-3 


