




O Branding é cada vez mais fundamental para os negócios. 

É preciso conseguir elaborar estratégias para gerir uma marca da 

melhor forma possível, fazendo com que a mensagem seja captada 

(e divulgada!) de forma correta pelo público. 

Aqui você vai encontrar tudo isso.
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“As pessoas não compram o que você 
faz, elas compram porque você faz isso.”

Simon Sinek





dedicatória
A qualificação dos profissionais no Brasil e no mundo cresceu bastante 

nos últimos anos. Segundo o último Censo do IBGE, o percentual de 

pessoas formadas no país subiu de 4,4 para 7,9%. Isso ainda é pouco em 

comparação com países de primeiro mundo, entretanto, é o suficiente 

para tornar o mercado de trabalho brasileiro muito mais competitivo. 

Com isso, dedico este material a todos os profissionais de marketing 

que desejam aprender e aprimorar ainda mais o seu trabalho.
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PREFÁCIO

Pensamentos e histórias para você que deseja saber 
sobre o que é Branding e começar agora. 

O segredo para obter bons resultados no marketing, além do 

conhecimento, é ter motivação para colocar as ideias em prática. 

Infelizmente, nem sempre nos sentimos inspirados e principalmente, 

preparados. 

Quando eu recebi o desafio de escrever sobre o que eu trabalho, parei, 

pensei, respirei e fui logo escrevendo. A ideia é traduzir um pouco do que 

eu faço de forma clara e objetiva, assim até a minha vó pode entender. 

Brincadeiras a parte, mas este conteúdo é focado para quem quer 

saber sobre o que é Branding e todos os desafios que enfrentamos para 

de fato fazer a máquina trabalhar. 

“Conhece-te a ti mesmo.”

Com essa expressão, Sócrates sintetizou a introspecção 
como essência do filósofo, na qual o ápice da sabedoria 
é a consciência da própria ignorância. Logo, a força 
ou energia vital do homem teria origem no mesmo 
autoconhecimento, também motriz de suas realizações. 

Aproveitei e coloquei também algumas frases de autores que admiro. 

São esses os momentos em que devemos nos inspirar em grandes 

mestres da área. Eles têm muito conhecimento, o que pode ser aquele 

“empurrãozinho” que faltava para você realmente tomar uma atitude.

Boa leitura e “bora cair na vida”!
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Toda empresa deseja crescer. Para isso, toma decisões estratégicas em 

relação ao seu posicionamento de mercado que determinam a forma 

como será percebida pelos seus clientes, consumidores e parceiros. Não 

importa o segmento – indústria, comercio ou serviços. Posicionamento 

é palavra-chave de sucesso da organização, e isso influência sua 

capacidade de gerar resultados positivos, econômicos e humanos, hoje 

e no futuro. 

Porém, consolidar uma posição de marketing duradoura e rentável 

requer respaldo e identificação autêntica de todos os membros 

da empresa com sua proposta de valor. Ou seja, se sua empresa 

deseja encantar, surpreender e fidelizar cliente, deve então começar 

encantando, surpreendendo e fidelizando pelo Branding. 

O Branding é cada vez mais fundamental para os negócios. É preciso 

conseguir elaborar estratégias para gerir uma marca da melhor forma 

possível, fazendo com que a mensagem seja captada (e divulgada!) de 

forma correta pelo público.
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É algo que tem que fazer parte de toda a empresa, desde o chão de 

fábrica até o topo da pirâmide, pois todos precisam estar envolvidos 

nesse propósito.

O Branding está na forma como a empresa responde aos comentários 

nas redes sociais, como ela lida com as crises e temas polêmicos, como 

ela se posiciona no mercado sobre determinados assuntos e assim por 

diante.

Ele é como a personalidade do seu negócio. Pense: se o seu 

empreendimento fosse uma pessoa, como ela seria? A resposta é o 

Branding.

Neste material você vai entender de forma simples e clara o que é 

Branding (com ING), como trabalhar a gestão da marca de forma 

eficaz, quem são os responsáveis por colocá-lo em prática, entender 

em qual nível a sua empresa está, exemplos de empresas que fazem 

um Branding excelente, quando é o momento certo para fazer um 

rebranding, entre outros aspectos relevantes. 
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1. Para começar, este 
conteúdo é certo para 

mim? Sou do time básico, 
intermediário ou avançado?
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“O mais importante é prever para onde os clientes estão 
indo e chegar lá primeiro”

- Philip Kotler

Bom, para dar início à sua leitura e entender como o Branding pode 

ajudar a sua empresa a crescer, primeiro você precisa saber como e em 

que posição o seu negócio está quando este é o assunto.

Nível básico
É para aqueles que estão dando os primeiros passos no Marketing 

Digital, Inbound Marketing ou Marketing de Conteúdo. Se você está no 

nível básico, significa que desconhece diversos conceitos de Branding, 

mas isso não é um problema.

São conceitos fáceis de aprender e não são muitos. Você conseguirá 
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sair do nível básico rapidamente e dar grandes passos rumo ao melhor 

dos mundos do Branding.

Nível intermediário
Ideal para aqueles que já estão mais familiarizados com alguns 

dos principais conceitos do Marketing Digital. Isso facilitará o seu 

aprendizado e tornará o seu caminho muito mais tranquilo de ser 

seguido.

Nível avançado
É quando a pessoa está acompanhando todas as novidades do mundo 

digital e já entende muitos dos conceitos de Branding, inclusive, já 

aplica no dia a dia do negócio. Quem está no nível avançado busca 

sempre “aparar as arestas” e se aperfeiçoar ao máximo.



2. O que é esse tal de 
branding (com ING)?
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“Branding é o que as pessoas falam sobre a sua 
empresa quando você não está na sala.” 

- Jeff Bezos

Qualquer empresa precisa se posicionar no mercado de alguma forma. 

Seja no tom de voz da marca, nas cores que utiliza, nas fontes do slogan 

e assim por diante. Saiba que a tudo isso damos o nome de Branding.

Branding é um conjunto de estratégias utilizado para posicionar a 

imagem da sua empresa no mercado no qual atua. É fazer a gestão da 

marca e garantir que ela seja vista pelo seu público de acordo com o 

propósito da empresa.

Tudo o que envolve a percepção da sua empresa pelo público tem a ver 

com Branding. Por exemplo, a embalagem utilizada pelo cliente quando 

ele leva um produto seu para casa ou até mesmo a forma em que ele 

está exposto nas prateleiras ou na vitrine.

Para estabelecer uma boa estratégia de Branding para sua marca é 
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necessário passar por algumas etapas ou fases:

• Etapa 1:  estabeleça  quais os valores, o propósito e o posicionamento 

que você deseja para o seu negócio no mercado;

• Etapa 2: implemente alguns programas que vão te ajudar a 

gerenciar a sua marca;

• Etapa 3: avalie e entenda se o Branding da sua marca está, de fato, 

trazendo o desempenho esperado pela equipe;

• Etapa 4: invista na sustentação do Brand Equity (como a marca 

adiciona valor à sua empresa.

Já ouviu falar em Brand Equity?
Trata-se do valor que a marca é capaz de gerar para o produto. É, por 

exemplo, quando você pega um chinelo, com o material puro e sem 

nenhuma marca. Dessa forma ele vale X, mas se você colocar o nome 

Havaianas, ele valerá Y, um valor maior por causa da marca.

Nesse caso, concluímos que o valor da marca, em muitos casos, é maior 

do que o valor do produto. Isso acontece, é claro, quando o branding é 

bem feito.

Em outras palavras: uma marca “forte” (um brand equity alto) pode 

não ser palpável como o dinheiro ou ativos físicos, mas, com certeza, 

agrega muito valor à empresa.
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3. Quem são os 
responsáveis pelo 

Branding?
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“O sucesso da gestão da marca FedEx é apoiado por 
um instinto inteligente, tomada de decisão rápida e 

execução instigante, com a participação da pesquisa 
para validar e orientar a execução.”

- Gayle Christensen, Diretora da Global Brand 
Management da Fedex

O ideal é que você contrate uma empresa de marketing que seja 

especialista na criação e crescimento das marcas. Mas, caso você não 

queira ou não possa nesse momento ou, ainda que você contrate uma, 

a sua equipe interna precisa participar.

Isso porque o Branding está em tudo o que acontece no seu negócio. Até 

a forma de atendimento presencial ou virtual tem a ver com Branding.

Quer um exemplo? Quem contrata os funcionários do seu negócio 

também ajuda no Branding da empresa, pois precisa contratar pessoas 
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que tenham os mesmos valores e princípios que a sua marca defende.

Se, como acabamos de falar, o trabalho de cada setor da empresa 

impacta na marca, o trabalho de Branding, ou gestão de marcas, é feito 

por todo mundo, não?

Não exatamente, porque o Branding diz respeito a atividades que 

têm o objetivo direto, e não indireto, de qualificar a marca. Alguém 

tem que monitorar, pesquisar, buscar entender o comportamento dos 

consumidores e clientes, por exemplo.

Alguém precisa interpretar todos os dados adquiridos, planejar as 

estratégias de comunicação, alinhá-las com os valores da empresa, 

executar as ações de marketing e por aí vai. São funções específicas, 

desempenhadas por quem estudou o assunto.

O que não pode acontecer é apenas jogar essas atribuições ao setor de 

marketing e isolar o processo do restante da empresa. Isso pode acabar 

gerando silos de comunicação: quando os setores não cooperam entre 

si, por vezes, até havendo rixas entre eles.

Uma marca forte é aquela que transmite ao público uma identidade 

condizente com a realidade, com os valores que a empresa realmente 

executa. E isso é feito por todos!
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4. Como usar arquétipos 
de marca para aumentar o 

engajamento? 
Ops, mas o que são 

arquétipos?
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“Não há um conteúdo consciente que não seja 
inconsciente sob outro aspecto.”

- Carl Gustav Jung. 

Vamos com calma. Neste momento, pode até parecer que você está 

um pouco perdido e já bate aquela vontade de desistir. Mas levante, 

tome um café e volte porque as coisas que vai aprender agora são 

essenciais para o crescimento do seu empreendimento ou até mesmo 

da sua marca. 

O que são arquétipos de marca?
Trata-se de padrões pré-estabelecidos pelos conhecedores do 

marketing e que são utilizados nas estratégias de Branding. O criador 

desses arquétipos foi o psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung.

Ele criou os arquétipos com base em traços de personalidade que são 
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comuns a todas as pessoas e que são passados de geração em geração.

Estão relacionados às motivações básicas de todo ser humano como 

valores, premissas e crenças gerais sobre determinados assuntos e 

comportamentos. Esses arquétipos são divididos em 12 tipos sobre os 

quais falaremos agora.

Os 12 tipos de arquétipos de marca
1. O inocente

Se a sua empresa pretende seguir o Branding com base nesse arquétipo, 

ela deve inspirar pureza, positividade e simplicidade na persona que 

deseja atingir. É um arquétipo que pensa de forma simples e acredita 

que dessa forma de pensar pode sair uma grande solução para diversos 

problemas.

Há outras características que podemos encontrar nesse tipo de 

arquétipo:

• toma as decisões com total transparência;

• é espontâneo;

• é autêntico.

Um exemplo de marca que utiliza esse arquétipo de forma clara é 

a Dove. Ela se utiliza de soluções simples para resolver problemas 

complexos como o empoderamento feminino.

2. O Herói

Esse é um dos mais utilizados pelas mais diversas marcas que temos 

no mercado. Existe até mesmo um tipo de conteúdo chamado de 

Jornada do Herói que usa esse arquétipo. Vejamos quais as principais 

características da sua personalidade:

• corajoso;

• esforçado;
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• “sangue no olho”;

• produtivo;

• enfrenta qualquer obstáculo.

Aqui, a ideia principal é: se você se dedicar e se esforçar, tudo é possível! 

Já por isso aqui, dá para perceber a quantidade de empresas e pessoas 

que utilizam esse arquétipo para a marca.

Assim, a sua marca não deve se abalar com qualquer obstáculo e 

precisa se esforçar constantemente para encontrar novos caminhos 

que levarão ao sucesso!

Uma empresa que é um excelente exemplo aqui é a Nike. Nas suas 

propagandas, sempre utiliza atletas e pessoas que inspiram outras a 

se esforçarem para alcançar a “medalha de ouro”.

3. O Sábio

Representa uma marca que quer espalhar conhecimento, que deseja 

estimular o aprendizado dos seus seguidores e que se coloca no 

mercado como detentor do conhecimento.

Sendo assim, as principais características deste arquétipo são:

• viver sempre se atualizando sobre o mercado;

• está de olho nas tendências;

• estuda constantemente sobre diversos materiais no assunto.

É bem interessante para empresas que oferecem serviços de mentoria 

ou consultoria, por exemplo, mas é claro, que pode ser usado para 

outros produtos e serviços. Tudo é uma questão de adaptação.

Quer um exemplo? A TEDx, uma empresa que oferece palestras e que 

sempre deixa uma lição a ser aprendida ao final de cada uma.

4. O Explorador

O grande foco deste arquétipo é sair da rotina, deixar o tédio do dia a 
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dia e não se prender às convenções que a sociedade tenta impor.

A principal característica no arquétipo Explorador é a ambição. Ele 

também valoriza muito a liberdade nos mais diversos aspectos e 

acredita que é possível conquistar a liberdade a partir das quebras de 

rotina, ainda que sejam pequenas. Basta querer!

Um exemplo bem claro de marca que usa desse arquétipo é a Land 

Rover, assim como outras marcas de carro.

5. O Fora da Lei

É o arquétipo que se caracteriza por ser rebelde e inquieto por natureza. 

Está sempre pronto para quebrar as barreiras do dia a dia e suas 

soluções estão bem longe de serem as convencionais.

É o tipo de empresa que visa sempre revolucionar e trazer algo novo 

e melhorado para resolver problemas antigos. Quer distância da 

burocracia e de processos enraizados. As marcas aqui são vistas como 

disruptivas e inovadoras.

Uma marca na qual conseguimos enxergar facilmente esse arquétipo 

é a Apple junto com seu criador, Steve Jobs. Ele conseguiu revolucionar 

o uso do computador pessoal levando para a casa das pessoas um 

mundo de possibilidades de maneira totalmente diferente das outras 

concorrentes.

6. O Mago

Como o próprio nome pode dar a ideia, esse arquétipo pertence a uma 

marca que é envolta de mistério, ironia, improvisação, magia e ilusão.

Há também outras características que se destacam aqui:

• liberdade;

• inovação;

• coragem;

• criação de ideias “fora da caixa”.
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É um arquétipo bem parecido com o Fora da Lei e costuma pertencer a 

pessoas e marcas que são consideradas “loucas”.

Para deixar ainda mais claro, vou dar um exemplo simples: Red Bull. 

As propagandas são sempre em situações que não fazem parte da 

realidade e que tem a ver com liberdade e a coragem para fazer coisas 

que a maioria acha loucura.

7. O Amante

Apesar de parecer, esse arquétipo não tem relação com amor, mas sim 

com a capacidade que possui de despertar prazer nas pessoas. Faz 

parte de uma marca que se entrega de corpo e alma ao cliente.

Também é uma marca que trabalha com exclusividade, ou seja, 

poucas pessoas podem ter acesso ao produto ou serviço oferecido pela 

empresa. Há, como elemento das propagandas:

• ousadia;

• intimidade;

• sensualidade.

A ideia é criar uma linguagem que converse diretamente com cada 

pessoa, como se a comunicação fosse feita de forma exclusiva.

A Dior é um excelente exemplo, pois desperta, além da beleza, sensação 

de exclusividade e até mesmo de poder.

8. A Pessoa Comum

É o tipo de marca que usa uma linguagem comum, é parceira da rotina 

e que não se importa, de forma alguma, em ser mais um entre muitos. 

As principais características deste arquétipo são:

• praticidade;

• democracia;

• acessibilidade.
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É uma das formas de mostrar que a empresa é “gente como a gente” e 

gerar assim maior empatia, humanização e engajamento.

Um excelente exemplo de marca que trabalha com excelência esse 

arquétipo é a Havaianas. Utiliza pessoas famosas nas propagandas, 

mas como qualquer pessoa comum, também usa Havaianas.

9. O Bobo

São marcas que têm como característica a tranquilidade, 

despreocupação, que estão sempre prontas para a diversão. Consegue 

ver graça em si mesmo e leva uma vida muito sossegada.

Se a sua marca pensa que a vida pode ser simples e que um sorriso no 

rosto resolve muita coisa, então o arquétipo Bobo combina com ela. O 

objetivo é conquistar as pessoas com o pensamento de que elas serão 

aceitas não importa como sejam.

A ideia é sempre aproximar e, ao contrário do arquétipo Amante, a ideia 

não é exclusividade, mas sim, mostrar que o seu produto ou serviço é 

acessível a todos.

A Skol, por exemplo, assim como outras marcas de cerveja, possui uma 

linguagem leve e divertida, com propagandas de muito humor e usa 

esse mesmo tom de voz para se comunicar de forma on-line.

10. O Criador

É uma marca que está sempre em busca de projetos interessantes e 

inovadores. Possui muita criatividade e apresenta traços artísticos em 

sua personalidade. Foca na ideia de que nenhuma ideia é boba, na 

verdade, todas elas são especiais.

Uma marca que se aproxima muito desse arquétipo é a Lego. Sua 

publicidade é sempre focada em como as pessoas podem usar as suas 

peças com criatividade para criar formas incríveis dos mais diversos 

objetos.

11. O Cuidador

Aqui o foco é um posicionamento com muito carinho e afetividade com 
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o público-alvo. A marca não mede esforços para proporcionar uma vida 

melhor para os seus clientes e possui uma meta de ajudar o próximo.

As necessidades da sociedade, de uma forma geral, além das pessoas 

em si, são o foco das ações de marketing promovidas.

Então, esse arquétipo é ótimo para empresas como ONGs de diversos 

nichos: saúde, ambiental, defesa dos animais, entre outros. Um exemplo 

simples e muito bom: Médicos Sem Fronteiras.

12. O Governante

Para o último arquétipo temos uma marca que deseja se posicionar 

como um líder nato. Suas principais características são:

• possui grande poder persuasivo;

• tem facilidade para se expressar;

• e fica confortável em meio a grandes multidões.

A marca deve gerar nas personas uma sensação de poder, glamour, 

ostentação e status. 

A Rolex, por exemplo, faz isso muito bem e utiliza líderes famosos em 

suas ações de marketing para promover o produto.

Como os arquétipos de marca podem ajudar no engajamento 
digital do seu negócio?
O grande objetivo do Branding é fazer com que as pessoas amem a sua 

marca de modo que, em vez de você sair procurando por clientes, eles 

são quem farão esse papel. Os clientes passarão a te procurar se a sua 

estratégia de marca for realmente muito boa.

Para isso, você precisará definir qual arquétipo é mais compatível com 

o seu público-alvo e também com os princípios e valores do seu negócio. 

Escolher o arquétipo é como dar a sua marca uma personalidade.
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Uma dica para fazer essa escolha é pensar na história da empresa e 

em como ela vem se posicionando no mercado até agora. Por exemplo, 

se a sua marca se relaciona muito com memes, o arquétipo Bobo pode 

ser uma boa ideia. Lembre-se também de que o arquétipo precisa 

combinar com o produto ou serviço oferecido.

Por exemplo, se o seu cliente vende uma bolsa de 10 mil reais, não 

dá para colocar o arquétipo Pessoa Comum já que as pessoas que 

compram algo assim, estão bem longe de serem comuns.
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5. A Identidade e 
posicionamento 

da marca são tão 
importantes assim?
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“Muito mais do que um nome e uma logo, [uma marca] 
é a promessa de uma organização a um cliente 

para oferecer o que a marca representa não apenas 
em termos de benefícios funcionais, mas também 

benefícios emocionais, auto-expressivos e sociais.”

- David Aaker

Mas o que faz esse tal de Branding ser tão importante? Por que essa 

identidade e posicionamento da marca são tão essenciais para 

qualquer negócio, não importa o tamanho?

Primeiro precisamos entender melhor esses conceitos: identidade e 

posicionamento de marca.

Posicionamento de marca
A marca é muito mais do que algo visual ou o slogan da empresa. Ela 
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deve gerar emoção, deve fazer parte de uma experiência de compra e 

ajudar a transmitir para o seu público-alvo qual o seu posicionamento 

no mercado.

E o que queremos dizer com posicionamento? Usando novamente o 

exemplo da marca Dove, pelas propagandas e por todo o marketing 

dessa empresa, percebemos que o posicionamento dela é de que todas 

as mulheres são lindas, não importa a cor da pele ou o tipo de corpo ou 

cabelo. 

O posicionamento de marca é como se a sua marca tivesse uma opinião 

sobre algo muito maior do que a sua empresa. Por exemplo, você pode 

ser uma empresa sustentável ou então uma que apoia os animais, que 

tem a fama de ser um bom lugar para trabalhar, não importando cor, 

gênero, opção sexual e assim por diante.

A sua marca precisa ter um propósito e precisa saber transmitir isso de 

forma que todo o seu público compreenda.

E o que torna uma marca forte e amada pelo público? Bom, grande 

parte desse trabalho é feito por você e pela sua equipe nos mínimos 

detalhes. Mas, para te ajudar, listamos aqui algumas características 

básicas que toda marca precisa:

• estar protegida contra qualquer crise;

• se comprometer com o público;

• ser autêntica;

• ser de fácil compreensão;

• ser relevante;

• se adaptar facilmente;

• ser única e diferente;

• estar no lugar certo, falando com o público certo e na hora certa;

• ser consistente.
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Visto isso, agora vamos explicar um pouco sobre a identidade de marca.

Identidade de marca
Pense em você e na sua identidade. É isso que te diferencia das outras 

pessoas, não é verdade? A identidade de uma empresa ou de uma 

marca tem a mesma função. A identidade de marca também é uma 

promessa que a empresa faz ao consumidor é o que o seu negócio 

deseja se tornar.

Mas como montar a identidade de uma marca? Para isso, você vai 

precisar do Prisma de Identidade, uma estratégia utilizada para facilitar 

esse processo. Vejamos mais sobre o assunto.

Aspecto físico

Aqui, precisamos levar em consideração a logo, os esquema de cores, 

formato da embalagem, textura, cheiro… tudo o que tenha a ver com a 

parte física do seu negócio. 

Por exemplo, se você é uma empresa vista pelo mercado como defensora 

do meio ambiente, pode usar uma embalagem de material reciclado.

Relação com as pessoas

Aqui é preciso levar em consideração a relação que as pessoas têm com 

a identidade da sua empresa. Nesse caso, é preciso prestar atenção em 

alguns pontos como:

• como a empresa se comunica;

• qual o tom de voz;

• em quais locais — digitais ou não — ela aparece;

• de que forma ela aparece;

• e quais os pontos de contato.
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Reflexo

Tem a ver sobre como a sua marca é vista pelas pessoas, o que o seu 

público-alvo conhece como identidade do seu negócio.

Cultura

Essa parte é voltada, principalmente, para negócios que possuem filiais 

em outros estados e países. É preciso adaptar a identidade da marca 

às mais diversas culturas: forma de falar, de vestir, expressões e assim 

por diante.

Personalidade

Aqui, no caso, entram os arquétipos sobre os quais já falamos. Como 

identidade tem tudo a ver com a personalidade de uma marca, é mais 

do que necessário fazer essa definição.

Mentalização

Neste ponto, é preciso se fazer a pergunta: com quem a empresa deseja 

falar? Quem é a persona? Qual idade ela tem? O que ela espera da 

vida? E por aí vai.
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6. A promessa de 
marca funciona como 

um manifesto?
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“Em vez de despejar dados, fatos e características, 
embale isso tudo em uma história que vai criar empatia 

e relacionamento.” 

- Rafael Rez

A promessa de marca funciona como um tipo de resumo sobre o que 

a empresa se compromete a fazer de forma prática para que a teoria 

saia do papel e vire realidade. Ela é a externalização do propósito da 

marca e ajuda a posicionar a empresa no mercado.

Para que você possa entender melhor como isso funciona, vamos usar 

de novo o exemplo da Nike.

É uma empresa que tem como objetivo transformar o mundo, dando 

melhor qualidade de vida para as pessoas, dando mais saúde. E como 

eles pretendem cumprir essa promessa? Por meio do esporte.
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Mas o que é, exatamente, manifesto de marca?
A empresa e todas as pessoas que fazem parte dela precisam saber 

por que fazem o que fazem, por que estão no mercado. E essa resposta 

precisa ser comunicada para as pessoas.

Quer um excelente exemplo de manifesto de marca? A Coca-Cola. 

Ela não vende refrigerante, ela vende momentos, ela conta história de 

como os momentos podem ser mais felizes com Coca-Cola na mesa da 

ceia de Natal, na reunião com os amigos ou no almoço de domingo em 

família.

O manifesto de marca tem a ver com inspiração, sobre como um 

negócio é capaz de inspirar mais pessoas. 

Quando alguém abre um empreendimento, obviamente, ele quer lucro, 

mas há algo além disso. Quando uma empresa consegue vender algo 

que é muito caro por um valor menor, ela quer tornar o mundo mais 

acessível para todas as pessoas. Quando alguém vende um aspirador 

de pó, essa pessoa não quer uma casa limpa, mas sim, facilitar a vida 

do cliente.

A forma de consumir está mudando a cada dia que passa. As pessoas 

não querem mais comprar algo por comprar. Elas desejam que aquela 

compra tenha um algo mais, algo que vá além da experiência de 

compra, algo que seja maior que tudo isso. 

Quando você compra algo e que parte do valor vai para uma ONG, 

você também fica feliz por ajudar outras pessoas. Aí, você passa a dar 

preferência a comprar algo dessa mesma marca porque há um prazer 

a mais além da compra. Isso é o que um manifesto de marca bem 

trabalhado consegue oferecer.
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7. Marcas mundiais que 
conquistaram a mente e o 

coração dos consumidores, 
existem?
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“Para ser insubstituível, tem que ser sempre diferente.”

- Coco Chanel

Não só existem, como fazem o maior sucesso no Brasil e no mundo. 

Vamos listar abaixo alguns ótimos exemplos para que você possa se 

inspirar e ter a certeza de que é plenamente possível fazer um Branding 

com maestria.

Colcci
No início da empresa, a imagem era de uma rede de roupas básicas 

voltadas para o público adolescente. Porém, a equipe reformulou e 

hoje a Colcci é mundialmente famosa e reconhecida por ser uma grife 

badalada.

Não foi por acaso que eles escolheram como garota propaganda a 
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supermodelo Gisele Bündchen. Assim, quem procura por uma roupa 

que faz parte das últimas tendências da moda pensa logo na Colcci.

Coca-Cola
A gente já falou um pouco aqui sobre ela e o excelente Branding que faz, 

mas falaremos mais um pouco porque há muito para ser aproveitado 

aqui.

Pense bem: o posicionamento da marca dessa empresa é tão boa que 

eles conseguiram associar com maestria refrigerante de cola com 

felicidade. É ou não é um trabalho muito bem feito e um grande exemplo 

a ser seguido?

A estratégia foi se colocar de forma mais próxima das pessoas, no 

dia a dia de cada uma delas. Nos eventos do trabalho, em família, nas 

comemorações e assim por diante. Qualquer pequeno momento de 

confraternização cabe uma Coca-Cola e é justamente essa ideia que a 

marca tenta passar. 

Uma coisa importante aqui para destacar é a consistência desse 

Branding. Desde o início da empresa, o foco foi sempre associar à 

bebida aos momentos de lazer.

McDonald’s
É claro que essa empresa não poderia faltar nessa lista, principalmente 

considerando a história dela. Desde o início ela teve a ideia de oferecer 

comida rápida a um custo baixíssimo.

Eles conseguiram revolucionar o mercado da alimentação, mas agora 

precisam se reinventar, pois esse formato já não cabe mais na vida do 

consumidor. Especialmente porque as pessoas estão em busca de um 

estilo de vida mais saudável, o que não combina muito com sanduíches 

cheios de gordura e aditivos químicos como os conservantes.

Assim, eles precisaram se reinventar adicionando outras opções no 
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cardápio como sucos e saladas. Além disso, o hambúrguer artesanal é 

outra coisa que vem pressionando a franquia por uma mudança.

Mas a marca da empresa é muito forte e mesmo com essas mudanças, 

as pessoas ainda amam o McDonald’s.

Natura
O foco da marca é a valorização da beleza do povo brasileiro e também 

dos ingredientes nativos. Mostrando o quão valioso é o nosso país e que 

ele pode oferecer tudo o que precisamos quando o assunto é cuidado 

com a beleza da pele e dos cabelos. 

Eles lançaram uma campanha publicitária com um forte apelo 

humanizado, com a frase “O que uma marca de beleza pode fazer 

pelo mundo?”. Sem dúvida alguma chamou ainda mais atenção dos 

consumidores, considerando que as pessoas querem algo mais do 

que a sensação de comprar, querem também, por meio dessa compra, 

ajudar para que possamos ter um mundo melhor.

Dolly
Aqui há um apelo mais infantil da marca e a associação com 

personagens para crianças. Mesmo com as propagandas de baixo 

orçamento, a marca conseguiu garantir a sua fatia no mercado. É uma 

ótima prova de que você não precisa de muito dinheiro para fazer um 

bom trabalho de Branding.

Nike
Olha eles de novo por aqui? E não é por acaso, já que estamos falando de 

uma das primeiras marcas do mercado a entender sobre a importância 

do posicionamento no dia a dia dos consumidores.

Um destaque aqui para a Nike é a facilidade que a empresa encontrou 
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para adaptar o tom de voz da marca e Branding em geral para falar 

com pessoas que gostam de praticar esportes, amadores e atletas.

Red Bull
Outra marca que resolveu focar no espírito aventureiro das pessoas 

e está bem conectada aos esportes radicais. O mais legal aqui é que 

você não vê a marca mencionando o próprio nome nas propagandas.

A empresa cria histórias e insere o produto dentro delas. Mesmo sem 

falar sobre energético, ela consegue passar a mensagem de que uma 

latinha de Red Bull é capaz de te dar muita energia para qualquer 

esporte que precise fazer. 

Assim, é uma marca que está 100% no inconsciente dos consumidores 

e foca em patrocinar eventos esportivos e contratar influenciadores.

Starbucks
A ideia dessa empresa é gerar uma experiência relaxante para os 

clientes enquanto eles saboreiam um bom café. É um local onde as 

pessoas podem ir depois do trabalho ou para conversar um pouco no 

intervalo do expediente.

A ideia principal do Branding é fazer com que passar na Starbucks 

se torne parte da rotina, oferecendo um pouco de lazer em meio às 

obrigações de todo dia.

Dove
O foco da Dove é a mulher contemporânea, aquela que não quer 

mais seguir um padrão de beleza e quer se sentir feliz exatamente do 

jeito que é. A marca ouviu essas vozes femininas e resolveu dar a elas 

exatamente o que queriam.
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A empresa foi bastante ousada, pois nunca antes uma marca 

relacionada à beleza tinha tido a coragem de sair dos padrões. A onda 

feminista chegou com tudo e a Dove soube adaptar muito bem o seu 

Branding a isso. Um feito inédito para o nicho de atuação.

Aqui podemos tomar como lição que ouvir o consumidor pode ser tudo 

o que precisamos para ter uma presença de marca incrível.

Amazon
O grande foco da Amazon foi e continua sendo, deixando até mesmo os 

lucros da empresa em segundo plano. E ainda assim, ela está entre os 4 

empreendimentos com maior valor de mercado do mundo. 

Muitas pessoas passaram a comprar pelo site da Amazon por dois 

motivos: entrega rápida (em alguns locais, não chega a 24 horas) e preço 

barato. Sendo assim, esses dois elementos são capazes de resolver as 

duas maiores dores do consumidor: preço e tempo de espera.

Apple
Não há dúvida alguma de que a Apple precisava entrar nesta lista, 

afinal de contas, sempre se posicionou como uma marca ousada e à 

frente do seu tempo tal como seu criador Steve Jobs.

Estamos falando da marca mais valiosa do mundo segundo a revista 

Forbes e vale US$ 183,8 bilhões! Ela é exemplo clássico de que o segredo 

é vender os valores que estão por trás da empresa e não do produto 

em si.

A marca vende sonhos, propósito e realizações. Isso é a consequência 

de sempre pensar diferente de tudo o que existe no mercado.
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Puma
Sabia que a Puma quase fechou por causa do crescimento da Nike? 

Mas um reposicionamento de marca a salvou da falência. E um jovem 

visionário, Jochen Zeitz teve muito trabalho para fazer as mudanças 

necessárias.

A empresa era extremamente burocrática e centralizada, então o 

problema não estava apenas na marca. Mas para mudar a marca e 

melhorar o Branding, era necessário mudar a estrutura internamente. 

A partir disso, foi definido o novo posicionamento da marca que contaria 

com 3 pilares:

• estilo de vida;

• moda;

• e esporte.

Assim, as campanhas da Puma passaram a levar em consideração um 

estilo de vida, sendo mais descolada e mais adaptada à persona. Foi 

um retorno em grande estilo.

Melissa
A Melissa também chegou a um momento que precisou reposicionar 

a marca e hoje ela é um grande exemplo de empresa que se adapta 

facilmente às tendências. Isso quando não cria a sua própria tendência 

de moda.

Pode observar: a Melissa está sempre lançando novos modelos, sempre 

muito antenada, criativa e descolada. Passou de uma marca infantil 

para uma que é amada por pessoas de todas as idades. Há, por exemplo, 

que compre todos os modelos e tenha uma coleção em casa!



Como explicar para a minha avó que eu trabalho com branding 59

Havaiana
Porque nem só de marcas estrangeiras vive o Branding, não é mesmo? 

Há pouco tempo, as Havaianas estavam bem longe de ser o sucesso 

que são hoje.

Ela se tornou universal e todos, não importando a classe social, utilizam.

Mas nem sempre foi assim, pois em 1990 o mundo entrou numa crise, 

uma mudança que chegava, mas as Havaianas continuaram as 

mesmas sandálias de cor branca com tiras azuis, pretas ou amarelas. 

Resultado? Uma queda significativa nos lucros.

A mudança necessária não veio de um novo investimento, mas sim 

de um reposicionamento de marca: investir em celebridades nas 

campanhas.

Assim, nasceu a ideia de que Havaianas, todo mundo usa, todo mundo 

quer.

E quem não quer usar as mesmas coisas que um famoso usa? Ainda 

mais quando é algo que possui um preço acessível? Eles acertaram em 

cheio na escolha!
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8. Como se 
posicionar no 

mercado?



Coletânea Transformação Digital - Vitae Brasil62



Como explicar para a minha avó que eu trabalho com branding 63

“Por que eu dei o nome Amazon à minha empresa? É o 
maior rio do mundo. É a maior seleção do mundo.”

- Jeff Bezos

Aqui é o momento em que você precisará escolher quais critérios levará 

em consideração na construção de uma marca. Vejamos um pouco 

mais sobre cada um deles.

Como sua marca vai se posicionar no mercado
Você deve escolher como a marca deseja se posicionar no mercado. 

Ela é amiga da natureza, feminista, amiga dos animais? Escolha algo 

que tenha a ver com o propósito do negócio e porque ele foi criado.
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Entre de cabeça
Se dedique totalmente a isso e, se possível, selecione uma equipe para 

fazer o mesmo. É importante que algumas variáveis sejam estruturadas:

• Estratégia;

• Concorrentes;

• Pesquisas de mercado;

• Análise do consumidor;

• Entre outros.

Outro ponto importante para ter em mente nesse momento é que nada 

acontece do dia para noite. Portanto, você vai precisar ter paciência, 

disciplina e dedicação.

Acompanhe os resultados
Como você poderá saber se algo está dando certo se não acompanha 

os resultados de perto? Fazer essa análise vai te permitir avaliar se 

o caminho tomado é mesmo o melhor ou se será necessário fazer 

algumas curvas. O caminho do sucesso, na maioria das vezes, nunca é 

uma linha reta. 

Continue planejando e pesquisando até que o seu posicionamento seja 

capaz de atingir o objetivo.
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9. O Branding e as 
Redes Sociais
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“Pare de contar fãs, seguidores e assinantes como 
tampas de garrafa. Ao invés disso, pense sobre o que 

você espera conseguir e como a comunidade realmente 
se importa sobre o que você está fazendo.”

- Âmbar Naslund

É inegável que as redes sociais ajudam a criar uma conexão entre os 

consumidores e a sua marca. Portanto, fazer um bom Branding desses 

locais é de grande importância. Até porque, ao contrário das mídias 

mais tradicionais, o sucesso da sua marca não é apenas influenciado 

pelo que você fala dela, mas também, pelo que os outros falam dela.

É um comentário no conteúdo, um compartilhamento, uma resposta na 

caixinha de perguntas dos stories e assim por diante. 

Por isso, fazer um excelente Branding nas redes sociais precisa estar 

na sua lista de prioridades. E, para te ajudar, vou deixar algumas dicas 

para você fazer isso na prática.
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Proporcione boas experiências
Pense nos seus seguidores, clientes e possíveis clientes como uma 

grande comunidade. Quando você pensa assim, vai além e consegue 

gerar maior engajamento entre as pessoas que estão seguindo o perfil.

Que tal pensar em uma campanha que envolva todas essas pessoas? 

Por exemplo, compartilhar fotos de bons momentos com amigos, 

famílias, festas de aniversário… pense em algo que você gostaria de 

fazer se estivesse “do outro lado”.

Gere identificação
Uma das grandes sacadas do marketing digital é ser capaz de gerar 

identificação entre as pessoas e a marca. Todo mundo quer se conectar 

e isso acontece quando há a identificação. 

Por exemplo, fale de um problema que todo mundo costuma passar. 

Pode ser no formato de um meme para deixar tudo mais divertido. 

Pode contar uma situação do dia a dia ou até mesmo a história da sua 

empresa. É sempre bom mostrar que existem pessoas reais por trás da 

marca.

Entregue valor
Um conteúdo de valor é como uma pérola dentro de uma concha só 

esperando para ser descoberta. E, quando a equipe é capaz de entender 

isso, o conteúdo postado nas redes vai gerar tanto engajamento, que 

as vendas serão uma consequência natural.

Não se trata de entregar apenas dicas, mas de interagir de fato com os 

seguidores. Por exemplo, falando sobre coisas do dia a dia, mostrando 

um pouco sobre o que acontece nos bastidores e assim por diante.
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Responda todo mundo
Se tem uma coisa que pode manchar a reputação de uma empresa na 

internet é não responder as pessoas nas redes.

Por exemplo, digamos que uma loja posta seus produtos no feed e faz 

dele uma vitrine. Só que não coloca os preços. Ela precisa estar atenta 

a cada comentário que faz essa pergunta o mais rápido possível. As 

pessoas estão cada vez esperando por um retorno mais rápido e se a 

resposta demorar para sair, o concorrente dará isso.

Para ter um bom atendimento on-line, é muito importante que você 

contrate pessoas apenas para isso. Ou que, ao menos, determine dentre 

os funcionários, que a prioridade dele é essa.

Aposte em parcerias com influenciadores
Sabia que os influenciadores já são a segunda fonte para tomada de 

decisão? Eles têm muito poder sobre como o público vê a marca, por 

isso, é importante contratar pessoas que tenham a ver com o objetivo 

da campanha e também com os valores da empresa. 

Quer um ótimo exemplo de como a escolha do influenciador certo faz 

toda diferença?

A Skol fez uma campanha que foi muito ruim, pois foi criticada por 
estimular a cultura do estupro. Para tentar reconstruir seu bom nome, 
contratou a youtuber feminista Jout Jout que fez um vídeo com dicas 

para os homens no carnaval. Foi um grande sucesso!

Invista em vídeos e imagens
Com o sucesso do Reels, TikTok e memes em geral, fica fácil perceber 

que as redes sociais é o lugar perfeito para vídeos e imagens. E, como 

a empresa também quer um lugar ao sol, ou melhor, na sombra e água 

fresca, investir nesse tipo de conteúdo é fundamental para fortalecer a 

marca.
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10. E o Rebranding, 
do que se trata?
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“O fracasso é simplesmente a oportunidade de começar 
de novo, desta vez de forma mais inteligente.”

- Henry Ford

Se Branding, como falamos até agora, é um conjunto de ações que 

visa criar um universo sobre a marca, então, o que seria o Rebranding? 

O Rebranding tem uma função bem clara: apresentar um novo 

posicionamento da empresa no mercado.

Vale reforçar que marca não é só o logotipo, então ações de Rebranding 

podem envolver diversos fatores, como: mudança de nome, evolução 

ou revolução do logotipo e mudança de visão ou objetivos do negócio. 

Dessa forma, o processo de Rebranding envolve muita estratégia e 

atenção, então é preciso saber quando é o momento ideal para realizá-

lo.
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Como saber qual o momento ideal para fazer o Rebranding?

Você não precisa esperar ter 10, 15 ou 20 anos de mercado para fazer 

um Rebranding. Afinal, esse processo nada tem a ver com tempo de 

mercado, mas sim com estratégia de negócios. Por isso, olhar para 

dentro da sua empresa e entender qual é o momento que ela está 

vivendo é essencial.

A seguir, veja algumas situações que podem ser um norte para quem 

está pensando em passar por um processo de Rebranding:

Quando o posicionamento atual não condiz com a nova visão da 
empresa

Ao falar de marcas fortes e branding, consequentemente estamos 

falando de posicionamento. Sendo assim, um dos momentos para 

realizar o processo de Rebranding é quando há um desalinhamento 

entre marca e posicionamento.

Por exemplo, a Skol. Por muitos anos a marca de cerveja carregou 

consigo propagandas machistas, mas, em 2017, resolveu assumir o 

passado. Então, criou um novo posicionamento: redondo é sair do seu 

passado. Hoje, a marca já não é mais associada ao estereótipo da 

mulher que serve o homem. Pelo contrário, reforça a ideia de que todos 

podem comemorar e beber uma Skol juntos, com mudanças muito 

grandes em suas peças publicitárias e ações de Marketing Digital.

Quando há risco iminente de falência

O mundo muda, e o mercado também. Assim, quem ficar estagnado ou 

muito confortável pode ir, do nada, à falência. Por essa razão, um dos 

fatores que pode motivar o Rebranding de uma marca é remar contra 

esta crise.

Um exemplo clássico para quem estuda marketing é o case da 

Havaianas. Nos anos 90, a empresa percebeu que estava perdendo 

mercado e se encaminhando para uma crise. Para virar a chave, realizou 

uma série de ações que incluiu desde a criação de novos produtos até a 

inclusão de artistas nas propagandas.
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Com a reestruturação da marca, a Havaianas se manteve ativa e em 

alta. Virou, inclusive, uma marca global e sinônimo de brasilidade, com 

seus chinelos custando caro no exterior.

Quando passa por uma crise de imagem

Outra situação comum que motiva o processo de Rebranding é uma 

crise de imagem. Essa situação é temida por muitas empresas, pois, se 

agravada, pode vir a ser uma crise de reputação – ninguém quer isso. 

Para provar que o Rebranding é muito mais do que uma mudança no 

logotipo, vamos dar o exemplo do McDonald’s. 

A rede de fast food mais famosa do mundo é frequentemente associada 

a alimentos não saudáveis. Um dos motivos para isso é que, no ano 

de 2004, foi lançado o documentário “Super Size Me – A dieta do 

palhaço”. Para evitar maiores crises, o McDonald’s passou a rever o seu 

posicionamento e fazer alterações, inclusive, no seu menu, que hoje 

conta com opções de saladas, sanduíches mais leves e até frutas. 

Quando deseja mudar o público-alvo ou nicho

Outro fator que pode provocar o processo de Rebranding na empresa 

é a mudança de público ou nicho. Supomos que, ao analisar a sua 

empresa, você e sua equipe decidam nichar para um segmento. Como 

será essa transição de uma empresa generalista para nichada? Neste 

caso, o Rebranding é essencial. 

Com um conjunto de estratégias, você criará mais audiência qualificada. 

Logo, se desvinculará de um público que não é mais estratégico, nem 

essencial. Sendo assim, muitas pessoas deixarão a marca por não se 

identificarem mais. Consequentemente, você terá um impacto em seu 

negócio. 

Por isso, esteja pronto para desapegar, já que o seu negócio irá mudar. 

Se você acredita que a sua empresa está passando por um momento 

semelhante, então o Rebranding pode ser a melhor solução. 
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11. Pote de ouro! 
(Dicas de ouro de como aplicar um 

branding de sucesso)
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“Em média, os consumidores são expostos a 6 mil 
anúncios por dia e a mais de 25 mil novos produtos por 
ano. As marcas ajudam os consumidores a atravessar 

esse mar de escolhas disponíveis em cada categoria de 
produto ou serviço.”

- Scott M. Davis

Agora, vem a pergunta que não quer calar: como criar um Branding de 

sucesso? Quais estratégias escolher e como combiná-las entre si para 

garantir ao máximo um excelente resultado? Bom, é exatamente sobre 

isso que falaremos abaixo.

Olhe para trás
Sim, para ter uma boa estratégia de Branding, o primeiro ponto é olhar 



Coletânea Transformação Digital - Vitae Brasil80

para trás. Encontre qual o propósito da sua empresa, por que ela foi 

criada e o que está por trás do lucro.

Por exemplo, o propósito da Amazon é sempre o foco no cliente, 

deixando o lucro em segundo plano. Então, pense o que você deseja 

levar para as pessoas indo além da simples venda. Pense sobre o que 

faz os consumidores se conectarem com a sua marca.

Para isso, você vai ter que levar em consideração 4 pontos importantes:

• propósito;

• atributos;

• posicionamento;

• e promessa.

E agora vamos explicar sobre cada um desses pontos para facilitar 

ainda mais a sua vida.

Propósito

O propósito da marca é, de forma bem simples, a razão de ela 

existir, ou seja, o porquê. Então, é bom fazer a pergunta: Por que 

esse empreendimento foi criado? Quando a empresa foi criada, qual 

transformação ela queria fazer no mercado? De que forma queria 

melhorar a vida das pessoas?

Normalmente, o propósito acaba se tornando o slogan da marca. Por 

exemplo, o propósito da AirBnb é acreditar que as pessoas podem 

pertencer a qualquer lugar do mundo. 

Lembrando que o propósito pode sim ser encontrado quando da 

criação da empresa, mas também pode ser criado depois. 

Uma dica valiosa para achar o propósito da marca é conversando com 

os colaboradores para entender o momento da criação da empresa e 

também com os consumidores. Eles vão conseguir explicar melhor por 

que compram nesse negócio e por que se tornaram fãs. Assim, a chave 

para o sucesso é abrir bem os ouvidos.
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Promessa de marca

É o manifesto, é o que a empresa se propõe a fazer na prática para que 

o propósito se torne realidade. Não vamos nos aprofundar muito aqui, 

porque já fizemos isso em outro momento antes, ok?

Atributos de marca

São características únicas da marca e que vão fazer você ter grande 

sucesso na sua empreitada. É uma maneira especial que a sua empresa 

tem de atingir o propósito. É aqui o ponto em que os meios para atingir 

os resultados são tão importantes quanto.

Os atributos da marca têm a ver com os valores da empresa e dos 

colaboradores. Sendo assim, têm tudo a ver com a forma de trabalhar 

da sua equipe, como as pessoas se comunicam de forma interna e 

externa e como é o funcionamento dos processos dentro da empresa.

Posicionamento

Já falamos um pouco sobre posicionamento de marca aqui, então 

seremos breves. O pensamento principal aqui é entender bem o que 

seus clientes desejam e levar esse desejo para dentro da empresa e 

entender como o seu produto consegue se fazer presente no dia a dia 

do consumidor.

Tenha uma identidade forte
Já falamos um pouco sobre a identidade de marca e que ela está 

relacionada à parte física do seu Branding. Agora, vamos destrinchar 

um pouco mais sobre o assunto e falar sobre alguns fatores significativos 

para a criação dessa identidade.

Cores

Já vamos começar com um exemplo. Quando você vê um desenho 

na cor branca e vermelha de qual marca se lembra? Coca-Cola, 

obviamente! Viu como as cores de uma marca podem ser tão fortes na 

mente do consumidor que só de olhá-las já lembra o produto.
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A cor tem muita importância no sucesso do seu Branding e não é 

por acaso que existe um conhecimento chamado de Psicologia da 

Cores. Há até mesmo livros sobre o assunto. Cada cor representa uma 

emoção, cada uma mostra algo que a marca deseja e “mexe” com a 

nossa cabeça.

Por isso utilizar as cores corretas é algo de grande relevância.

Quer outro exemplo? O Banco Inter ficou conhecido pela cor laranja 

e frases como “ter um sangue laranja”. Quando alguém vê essa cor, 

na tonalidade que o banco escolheu, certamente vai pensar nessa 

instituição financeira, ainda que o produto não seja relacionado.

Tipografia

Aqui voltaremos para a Coca-Cola. Quem não reconhece aquelas letras 

assim que “bate” o olho? É quase automático! Só com esse exemplo 

conseguimos deixar claro que o formato de letra que se usa na marca 

também é relevante para o sucesso dela. 

Podemos dividir as tipografias em dois grupos:

• Primárias: as que são usadas nas logos, por exemplo;

• Secundárias: as fontes usadas nas redes sociais e em outros locais 

de comunicação on e off-line.

A tipografia secundária existe para facilitar a vida dos consumidores. 

Já pensou uma postagem da Coca-Cola toda com aquela letra? Você, 

provavelmente, desistiria da leitura em pouco tempo.

Tom de voz
O tom de voz da sua marca também é algo relevante e precisa combinar 

com o seu arquétipo. Por exemplo, faz algum sentido as Havaianas 

terem um tom de voz rebuscado? Uma marca que sempre passou a 

ideia de “todos são iguais com Havaianas” vai dizer “esdrúxulo” ou 

“esquisito”?
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A segunda opção é muito mais compatível, pois é algo simples e 

acessível, o que combina com a marca.

O feed do Instagram, por exemplo, precisa ser bem claro em relação a 

isso. E lembrando que o tom utilizado vai variar sempre, pois ele muda 

de acordo com o ambiente e local no qual é necessário se comunicar.

Paladar
Como assim paladar? Quando pensamos em algo do tipo para uma 

marca, pensamos, imediatamente, em algo para o ramo alimentício. 

Porém, outros tipos de negócios podem explorar esse aspecto.

Quer um exemplo? A Victoria’s Secret criou uma bala com um sabor 

único e exclusivo para ser consumido apenas pelos clientes de suas 

lojas. 

Slogan
Obviamente, o slogan não poderia faltar nesta lista, afinal de contas, 

ele é a representação da marca. Aliás, muitas são lembradas somente 

por causa do slogan. Quer ver só? Vamos de exemplos:

• Todo mundo usa;

• Just do it;

• Think different.

Você consegue adivinhar a quais empresas esses slogans pertencem? 

Na ordem: Havaianas, Nike e Apple. Mas, provavelmente, você já sabia 

disso só de olhar.

O ideal é que o slogan siga a marca a vida toda, mas é claro que, se 

houver necessidade, é possível modificá-lo. Afinal de contas, os tempos 

mudam e os consumidores também e é preciso se adaptar.
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Ícones, símbolos e ilustrações
A logo é realmente uma parte muito importante da marca, mas há 
outros itens que são tão visíveis e palpáveis quanto ela.

Por exemplo, o estilo de imagens que você usa no feed do perfil. Algo 
mais minimalista ou mais colorido, é uma forma de criar uma identidade 
institucional. Só usar um tipo de filtro, focar em desenhos geométricos 

e assim por diante.

Canais utilizados
Aqui é o momento de definir quais canais a empresa vai utilizar para 
falar com o público-alvo. Quais redes sociais? Vai ter blog? eBook? 
Infográficos? Onde esses conteúdos serão alocados? Tudo isso deve ser 
levado em consideração.

Como existem diversas redes sociais no mercado, é importante ter 
em mente que participar de todas exige muito empenho da equipe e 
também investimento financeiro para anúncios e outras coisas como 
contratação de influenciadores.

De cara, uma boa opção é testar todas. Começar criando conteúdo 
para todas as redes e adaptando o tom de voz para cada uma delas.

A partir disso, você saberá quais são as que estão trazendo o resultado 
esperado, em qual ou em quais a marca da empresa tem maiores 
chances de ter sucesso e está sendo facilmente reconhecida.

Montar eBooks, criar uma fanpage e montar uma lista de transmissão 

no WhatsApp também oferecem bons resultados.

Entregue o que promete
Gerar credibilidade no mercado e confiança no consumidor também é 

uma forma de Branding. Afinal de contas, a gestão de uma marca tem 

a ver com o olhar para o consumidor como um todo.
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E não adianta tentar enganar, porque, em algum momento, a verdade 

vai aparecer e sua marca entrará em crise.

Mas o que queremos dizer com isso?

Queremos dizer que não adianta a sua marca passar a ideia de 

sustentabilidade se dentro da empresa ainda são usados copos de 

plástico e coisas do tipo. Ou passa uma imagem de amiga dos animais, 

mas quando um colaborador precisa de folga para cuidar do pet que 

está doente, isso é descontado da folha de pagamento.

Em algum momento, esse tipo de comportamento contraditória da 
empresa vai chegar aos ouvidos do consumidor e o problema só tende 

a crescer.

Crie conteúdo relevante
Provavelmente, você já deve ter ouvido a frase “conteúdo é rei” e é a 
mais pura verdade. Afinal de contas, as pessoas vão para internet para 
consumir conteúdo seja em vídeo, em imagens, em formato de texto e 
assim por diante.

Criar um conteúdo que encante a sua audiência e tenha a ver com a 
sua marca é um desafio, mas o esforço valerá a pena.

As pessoas passarão a amar a empresa e seguir nas redes sociais 
justamente por causa do bom conteúdo. Existem alguns que sempre se 
destacam como os de humor ou mesmo uma história de sucesso, entre 
outros. Veja qual tipo de conteúdo combina com a sua marca e invista 

nele!

Tenha uma persona
Já citamos várias vezes, aqui neste conteúdo, a palavra persona. Mas 
o que seria uma persona? Ela é uma versão semi fictícia do seu cliente. 
Ela precisa ter nome, idade, endereço, hobbies, planos para o futuro, o 
que faz nas horas de lazer e outras informações que sejam relevantes 

para ajudar no posicionamento da marca.
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Analise os 4 vetores
Aqui estamos falando sobre um velho conhecido: os 4 Ps do marketing 
(preço, praça, promoção e produto). Eles não podem deixar de ser 
analisados, afinal de contas, são elementos básicos de qualquer 
estratégia de marketing. Vejamos um pouco de cada um:

• Produto ou serviço: ele precisa existir antes de existir uma marca;

• Preço: impacta diretamente no público e também na concorrência;

• Praça: tem relação direta com o ponto de venda e assim, com a 
forma de colocar o produto ou serviço em contato com o público;

• Promoção: é a estratégia que será usada para colocar o público 

em contato com o produto.

Pense na arquitetura de marca
Nesse ponto, você deve estudar a arquitetura da empresa da qual fará 
o Branding. Existem, basicamente, 3 tipos diferentes:

• Corporativa: aqui a empresa faz a gestão de uma única marca e 
único nicho de atuação;

• Validade: neste caso, a empresa possui várias marcas e precisa 
fazer a gestão de cada uma delas;

• Individualizada: aqui, a empresa tem uma única marca, porém, ela 

atua em diversos nichos do mercado. Exemplo: Unilever.

Tenha qualidade
Você compra coisas pela qualidade do produto? Ele pode até parecer 

caro ou está acima do seu orçamento, mas você compra ou o deseja 

porque sabe que valerá a pena. É esse o mesmo sentimento que o 

consumidor precisa ter ao olhar na vitrine o produto de alguma marca 

com um bom Branding.
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Considerações Finais



Coletânea Transformação Digital - Vitae Brasil88



Como explicar para a minha avó que eu trabalho com branding 89

O Branding é algo de extrema importância para o crescimento do 

negócio e não estamos falando apenas de lucro, mas de estabelecer 

o nome forte no nicho de atuação. Uma marca forte é a consequência 

de um bom relacionamento com seus consumidores e seguidores e 

também reflete as relações de trabalho de dentro da empresa.

De fato, fazer um bom Branding envolve diversos fatores e pode parecer 

um pouco complexo, mas a palavra aqui é organização. Encontrar bons 

profissionais para a criação de cada etapa e focar em uma etapa por 

vez aumentará a qualidade do trabalho e as chances de sucesso.

Pelo que está exposto neste material fica bem claro que quando 

um negócio investe no Branding, ele consegue ter um bom retorno e 

não precisa ser uma grande marca ou ter muito dinheiro para isso. 

Lembrem-se do caso da Puma que citamos aqui: ela já estava quase 

falida quando alguém com uma boa ideia resolveu mudar o Branding 

do negócio.

Uma empresa que não trabalha o Branding está fadada à morte, pois o 
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mercado está sempre se modificando e ter um bom trabalho de marca 

também significa estar de olho nas tendências e se adaptando a todo 

momento.

Por isso, coloque tudo o que aprendeu até aqui em prática e veja a 

“mágica” acontecer.
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