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Apesar de apenas 30% das empresas se preocuparem com estratégias de divulgação da marca no 
mercado, a imagem que elas passam é responsável por até 40% da decisão de compra dos 
consumidores. De olho nisso, institutos de pesquisas já estão se especializando nesse assunto e 
empresas de médio e grande porte estão procurando trabalhar sua imagem perante o público.  
 
“Não existe imagem que sobreviva somente por meio de ferramentas de propaganda 
convencionais. O trabalho de comunicação da imagem precisa andar lado a lado com a mídia”, 
afirma Magy Imoberdorf, presidente da Kage & Magy , empresa do grupo Talent.  
 
Para se construir uma imagem boa no mercado é necessário percorrer um longo caminho. São 
várias as opções: trabalhar com a imprensa, investir em campanhas institucionais e até atuar na 
área de responsabilidade social.  
 
“Mas destruir uma imagem é um processo muito rápido”, lembra a empresária. Exemplo disso foi 
a TAM. “A companhia área tinha uma imagem forte no mercado, vendendo passagens a preços 
muito mais altos que os das concorrentes. Após o incidente de 1996, quando a aeronave Fokker 
100 caiu, matando 99 pessoas, a TAM não soube trabalhar sua imagem com o público”, conta 
Magy. “Quando se tem uma imagem forte, a empresa pode cobrar mais pelos serviços. Mas 
quando ela está em baixa, o valor também cai”, diz.  
 
No entanto, o que ainda falta no mercado é a conscientização disso. Magy afirma que muitas 
empresas perdem clientes devido a uma falha em algum setor ou falta de conhecimento da marca 
no mercado. “O Senac é um exemplo. Fizemos uma campanha com eles esse ano para mostrar às 
pessoas o tamanho da rede de ensino, o que é e o que faz”, revela. “Apesar de ser uma escola 
competente, faltava maior divulgação”, explicou.  
 
Clubes, hospitais e escolas também estão adotando essa estratégia de marketing. Por meio de 
uma pesquisa feita pela CDN Estudos & Pesquisas , empresa especializada em estudos de 
imagem, em 2000, o Clube Atlhético Paulistano descobriu onde estava seu erro. “Estávamos 
perdendo freqüentadores no clube”, diz Rogério Matarazzo, coordenador de marketing e 
comunicação.  
 
A pesquisa, feita com os próprios associados, mostrou que a causa disso era a falta de uma 
garagem. Hoje, o clube conta com um estacionamento para 750 vagas cobertas. Há três anos, 
eram dois mil freqüentadores aos domingos. “Hoje, dobramos esse número”, ressalta. Além disso, 
para reforçar a imagem da marca, o clube aumentou a divulgação de eventos dentro do local. 
“Dependemos 100% da nossa imagem”, diz.  
 
Por meio de pesquisas com alunos e pais de alunos da 8ª série do Ensino Fundamental, a Escola 
Vera Cruz também teve resultados inesperados. A escola acreditava que sua marca era bastante 
conhecida no mercado. “Mas o conhecimento da nossa escola era menor do que pensávamos”, 
conta Lucilia Bechara Sanchez, diretora-pedagógica responsável pelo Ensino Médio no colégio.  
 
Conhecida pelo ensino infantil, após implantar o Ensino Fundamental e também o Ensino Médio, a 
Escola Vera Cruz ainda ficou famosa por sua especialização infantil. “Por isso, a partir de 2004, 
vamos focar os investimentos em comunicação para passar uma outra imagem às pessoas”, 
revela Lucilia.  
 
Além de trabalhar a imagem com o cliente tradicional, o consumidor geral e os funcionários da 
“casa”, as empresas também estão preocupadas com a mídia.  
 



Foi com essa preocupação que o Hospital Samaritano fez uma pesquisa de imagem. “Queríamos 
saber como a imprensa enxergava nosso trabalho”, conta Cristina Collina, coordenadora de 
comunicação do Hospital.  
 
O resultado revelou que faltava mais relacionamento entre os dois canais. Assim, o hospital 
resolveu desenvolver a sua comunicação interna e dar treinamentos aos funcionários. “Investimos 
também em um site, que de abril para agosto deste ano teve um aumento de 30% de visitantes”, 
diz Cristina. 
 
Instituições se especializam para atender a nova demanda 
 
Com a proposta de atender a demanda por pesquisas de imagem das empresas e instituições 
públicas e privadas, a Companhia da Notícia (CDN) abriu a Estudos & Pesquisas, unidade 
especializada na área. "Cada vez mais existe a necessidade de mensurar a imagem corporativa da 
empresa no mercado", diz Cristina Panella, sócia da empresa. 
 
Prova maior dessa preocupacão dos empresários com o valor da imagem e o crescimento da CDN 
Estudos & Pesquisas. Ha três anos trabalhando dentro da agenda de comunicação CDN, 
atualmente ela e uma empresa independente. "Começamos atendendo os clientes da casa e, hoje, 
ganhamos dimensões maiores", diz Cristina. Já realizamos 50 projetos e mais de 40 clientes 
foram atendidos, como Amil, McDonald's e TV Cultura. 
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