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Quem já não ouviu aquela velha frase sobre a mulher de César: "Não basta ela ser honesta - 
tem que parecer honesta?" Este tempo ficou no passado, com os gladiadores, o circo romano e 
os próprios Césares. Neste início de milênio, em que o consumidor tem uma ilimitada 
capacidade de se informar, opinar e multiplicar suas opiniões, não basta uma marca parecer 
confiável. É indispensável que esta marca seja mesmo digna de confiança.  
 
Já não existe mais marca forte sem uma boa atitude empresarial. Toda empresa, hoje, é 
julgada pelo conjunto de suas ações - que incluem a relação com os funcionários, a interação 
com fornecedores e o respeito ao planeta em que vivemos. A dicotomia entre falar e fazer 
pode ser fatal.  
 
O "branding" se tornou fundamental neste novo cenário, porque é a única ferramenta capaz de 
alinhar atitudes e discurso de marca por meio dos múltiplos canais de comunicação.  
 
Quanto maior o número de plataformas, maior a importância de um discurso único, claro, 
coeso. Todos os pontos de contato da marca com o público devem ser manifestações da ética 
da empresa. E expressar fielmente seu sistema de valores, crenças e práticas. O "branding" é 
uma tangibilização da filosofia corporativa.  
 
Marcas podem e devem ser pensadas como pessoas. Afinal, têm uma história para contar, 
personalidade própria, vocação e uma permanente capacidade para evoluir. Uma marca bem 
resolvida se apresenta ao público de forma coerente. Sabe ouvir, tem empatia e gera 
relacionamentos - que, como se sabe, são o mais poderosos propulsores de negócios dos 
tempos que correm.  
 
Acabou a era da esquizofrenia no mundo das marcas. Já não dá mais para comunicar uma 
coisa e ser outra. O tempo das aparências ficou para trás. Ainda bem.  
 
kicker: Toda companhia é julgada pelo conjunto de suas ações: relação com os funcionários, 
fornecedores e o respeito ao planeta  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


