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A Universidade Anhembi-Morumbi começará a oferecer, a partir de 2004, o curso de 
graduação sobre "Design e Construção de Marcas". Trata-se do primeiro curso de 
graduação no país ligado à atividade conhecida, nos meios especializados, de branding. 
Do inglês, branding é descrito como toda a atividade relacionada à criação e 
administração de marcas.  
 
"Notamos um crescimento do interesse sobre a gestão de marcas em nossos cursos", 
diz a professora Adriana Valese, coordenadora do curso. A universidade já tinha cursos 
sobre design digital, embalagens e games e, por conta desse interesse, decidiu criar 
uma comissão com profissionais e especialistas para definir a formação do curso.  
Nos últimos tempos, o branding brasile iro começou a ganhar mais espaço nas 
atividades empresariais. A experiência brasileira já está sendo exportada.  
 
Recentemente, a marca Blah!, da empresa que leva o mesmo nome e desenvolve 
conteúdo para as operadoras de telefonia celular, chegou aos Estados Unidos - fruto de 
um acordo com a operadora Verizon. A marca foi desenvolvida pela consultora 
brasileira Ana Couto, especialista no tema. Controlada pela italiana TIM e nascida no 
Brasil em 2001, a marca Blah! é uma simples interjeição, mas já é associada a uma 
"comunidade" com mais de 2,4 milhões de usuários, em sua maioria adolescentes, nos 
Estados Unidos e outros sete países da América do Sul.  
 
"Os empresários, especialmente os brasileiros, estão acordando para a necessidade de 
administrar suas marcas", diz Ana. Para definir o desenvolvimento da marca, ela 
pesquisou o comportamento dos jovens entre 15 e 24 anos para identificar seu estilo 
de vida e tentar oferecer serviços via celular de acordo com suas necessidades. Ela 
criou um nome simples, que fosse entendido em todos os países por jovens 
enquadrados numa categoria de "geração móvel", usuária de celular.  
 
A estratégia do Blah! foi criada para se tornar a maior comunidade móvel do mundo. 
"A idéia foi mudar a abordagem tecnológica - apenas mandar mensagens - para um 
conceito mais próximo à realidade da geração móvel", diz Federico Pisani 
Massamormile, presidente da Blah!.  
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