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PARA QUE SERVE O TERMO DE REFERÊNCIA

Subsidiar as instituições parceiras interessadas em estabelecer e/ou reformular a gestão de suas marcas
setoriais em consonância com os objetivos já traçados pelos complexos produtivos apoiados pela Apex-Brasil
no planejamento de suas ações.
Subsidiar as instituições parceiras interessadas em trabalhar o posicionamento da marca setorial (BRANDING)
juntos aos seus públicos de interesse.
Indicar as principais diretrizes a serem observadas na contratação dos serviços especializados, na definição e
aplicação da estratégia de posicionamento e acompanhamento dos resultados pactuados.

2.

QUALIFICANDO A COMUNICAÇÃO DOS PSI POR MEIO DO “BRANDING”

Com a massificação das informações, o crescimento e sofisticação da competitividade entre as empresas, a
marca tornou-se um ativo de grande valor. A marca é a síntese dos valores, seja de um segmento produtivo,
uma empresa, um bem ou um serviço. Trata-se de um elemento da comunicação que remete ao passado,
presente e futuro da empresa e, considerando a limitada capacidade de absorção por parte dos consumidores,
também pode envelhecer. Ter clareza com relação à mensagem e à consistência no trabalho de
posicionamento são fundamentais para o desenvolvimento desse importante ativo.
Nesse contexto, o Branding tem sido o caminho adotado com muitas empresas ao redor do mundo. Mas o que
vem a ser isso?
Em linhas gerais, Branding não é fazer com que um consumidor escolha uma marca em detrimento de outra.
Trata-se de um sistema de comunicação que busca dar clareza à importância da marca por meio de uma ação
sistêmica voltada para identificar e comunicar atributos específicos que possibilitem atrair e criar laços de
confiança na relação entre consumidores e a marca de um país, de um segmento, ou de uma empresa e seus
produtos.
“Branding” significa “Gestão de Marca”. E gerir uma marca demanda ações que vão além da exposição de uma
expressão gráfica (a logomarca) em produtos, nos meios de comunicação e publicidade. Gerir uma marca
significa empregar uma série de esforços para que todos os possíveis pontos de contato dos consumidores
(finais ou intermediários) com a mesma sejam coerentes.
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Esquema apresentado pela ESPM desenha a estrutura do Branding:

Pesquisa

Naming

Design

Posicionamento
e Arquitetura
de Marcas

Avaliação
Financeira

Proteção Legal
Gestão
Preços/Produtos/distribuidor

Comunicação
Fonte: Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)

3.

MARCAS SETORIAIS

Desde a criação da Apex-Brasil, os projetos setoriais apoiados pela Agência foram incentivados a criar “marcas”
para os setores que representavam. Em outubro de 2007, a Agência iniciou uma pesquisa entre os 63 projetos
em execução naquele momento, para investigar as marcas setoriais existentes. O resultado dessa pesquisa,
efetuada mediante análise de questionários, demonstrou que 87% dos PSI haviam criado uma logomarca para
representar os produtos ou serviços de seus setores, e que a maioria não entendia que esse símbolo era a sua
marca. Outra conclusão muito importante: 84% dos projetos consideravam que a “origem” brasileira dos
produtos era importante e deveria ser expressa, o que normalmente se refletia no desenho do logotipo (cores
nacionais ou adaptações da bandeira), e no nome da marca.
Os resultados evidenciaram a necessidade de se desenvolver um trabalho para oferecer elementos conceituais
que servissem para a melhor gestão das marcas brasileiras no exterior e estabelecer planos de trabalho para
cada complexo produtivo atendido pela Apex-Brasil. A Agência contratou a ESPM - Escola Superior de
Propaganda e Marketing – para oferecer uma capacitação a seus próprios gestores e às entidades parceiras.
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Como resultado dessa iniciativa, foi criado um conjunto de diretrizes para o trabalho integrado das marcas dos
complexos apoiados pela Apex-Brasil.
Com esse Termo de Referência buscamos estimular os Projetos Setoriais Integrados a refletir sobre o tema e a
desenvolver a gestão da sua marca setorial. A iniciativa em parceria com a ESPM contribuiu decisivamente para
que alguns setores abraçassem esse desafio. A seguir, apontamos alguns caminhos a serem observados num
trabalho de Branding tendo como base a experiência com a ESPM e o case do projeto IBRAVIN em andamento.

4.

BRANDING SETORIAL : OBJETIVOS

O Branding setorial tem como objetivos:
1.

Contribuir para a identificação dos atributos e diferenciais de uma marca setorial, em consonância
com a marca do complexo a que esse setor estiver relacionada;

2.

Estabelecer os diferenciais em relação aos concorrentes e o plano de implantação de uma estratégia
de atuação para alcançar o posicionamento desejado da marca setorial nos mercados-alvo do PSI;

3.

Definir o modelo de arquitetura de marcas, estabelecendo as correlações entre a marca do complexo,
a marca setorial e as marcas das empresas associadas;

4.

Criar ou adequar, quando necessário, uma identidade visual integrada para toda a comunicação
relacionada à marca setorial.

5.

AS ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DO BRANDING SETORIAL
1º) Disseminação dos conceitos e da importância do Branding para a entidade e para as empresas do
setor por meio de workshops ou seminários, buscando:
Nivelar conceitos e expectativas sobre o tema;
Capacitar profissionais no ferramental de Branding;
Gerar comprometimento no projeto de criação de uma marca coletiva;
Gerar propagação dentro do setor e adesão das outras entidades e parceiros que atuem no setor.

2º) Formação de um grupo para conduzir o trabalho, definindo as responsabilidades de cada um. Esse
grupo de trabalho deve ser formado pela entidade, empresas do setor interessadas e pela consultoria.
A entidade será responsável por iniciar e coordenar o Projeto para Branding, sensibilizar e motivar a
participação das empresas nas ações e eventos, organizar e fornecer a logística e infraestrutura para
as diversas etapas do trabalho.
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O grupo de empresas deve trazer a vivência das marcas no mercado, participar das discussões,
exemplificar os problemas que as marcas enfrentam, validar as propostas de Posicionamento e as
Diretrizes de Implementação.
A consultoria deverá transmitir conhecimentos de Branding, levantar expectativas das empresas do
setor, facilitar as discussões dos grupos, levantar tendências e informações do mercado.

3º) Com base nas informações levantadas sobre o setor e após conversa com empresários, analisar o
comportamento de compra (consumidores finais e intermediários) e estabelecer a segmentação do
mercado para se chegar ao posicionamento desejado – “Positioning Statement”.
Aqui é importante ter clareza com relação ao público-alvo que se quer atingir (perfil de compradores,
características de comportamento, critérios de compra, etc), ao tamanho do mercado e à natureza dos
concorrentes, bem como estabelecer um conjunto de significados/atributos para se alcançar o
posicionamento desejado. Define-se a mensagem da marca, para quem a marca se dirige, o que
representa e o por quê.
O desenvolvimento do “Positioning Statement” foi realizado para todos os complexos produtivos
(Moda, Serviços e Entretenimento, Casa de Construção, Alimentos e Bebidas e Tecnologia) apoiados
pela Apex-Brasil, no curso ministrado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Anexos
documentos finais com o detalhamento desse trabalho.

4º) Definido o Posicionamento, é chegada a hora de implantar as ações estratégicas. Para tanto,
sugerimos as seguintes etapas:
Propagar e avaliar o nível de assimilação e comprometimento da estratégia de Posicionamento junto
aos associados da entidade e parceiros envolvidos no processo;
Realinhar os elementos de marca conforme posicionamento de marca definido: definir os elementos
de marca – criar a logomarca, o slogan e o website;
Consolidar estrutura para a entrega dos Pontos de Paridade da marca: padrão de qualidade
confiável; presença nos canais de vendas; visibilidade e conhecimento etc;
Construir lembrança para a marca (Identificação) e divulgar os Pontos de Diferença da marca através
de ferramentas de comunicação (mídias impressas, digitais e etc); ambientes (sinalização interna e
externa); utilizar Assessoria de Imprensa como ferramenta de divulgação do Posicionamento;
impressos, formulários e outros materiais; stands em Feiras.
Orientar o setor quanto à exposição dos produtos e estabelecer plano de relacionamento.
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SUGESTÕES PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM BRANDING



Um trabalho de gestão de marcas setoriais não pode prescindir da participação dos tomadores de
decisão do projeto e das empresas envolvidas, já que a implantação das diretrizes estratégicas,
possivelmente, demandará mudanças importantes para essas instituições;



É possível que a instituição realize sozinha todo o trabalho de elaboração das diretrizes, quando seu
quadro interno de funcionários estiver familiarizado com os conceitos envolvidos no “Branding”; no
entanto, a contratação de consultores externos pode ser de grande valia, já que estarão envolvidos
diversos níveis de gestores e um colaborador neutro, com conhecimentos mais aprofundados a
respeito da gestão de marcas, poderá colaborar para que as decisões sejam adequadas às
necessidades do projeto;



A gestão de uma marca envolve todos os setores de uma organização, e certamente não se restringe à
criação ou adequação de uma logomarca e as diretrizes estratégicas que são elaboradas em um
esforço de “branding” não se restringem às áreas de comunicação e marketing; é importante lembrar,
assim, que a contratação de consultorias especializadas deve considerar a experiência em ações
semelhantes à que se pretende realizar, portanto é fundamental conhecer o portfólio de clientes da
empresa e levantar o maior número possível de propostas que devem ser analisadas em conjunto pelo
comitê gestor do PSI;



Observar as normas legais de contratação de serviços conforme Norma da Entidade e caso não possua
seguir a Norma Apex-Brasil para contratação de serviços.

7.

GLOSSÁRIO

Pontos de Paridade – são associações não necessariamente exclusivas a marca; de fato elas podem ser
compartilhadas com outras marcas. Pode ser paridade de categoria ou de concorrência. Ver exemplo complexo
moda nesse documento.
Paridade de categoria – condições necessárias para a escolha da marca
Paridade de concorrência – associações destinadas a anular os pontos de diferença dos concorrentes.
Posição competitiva.
Pontos de Diferença – qualidade ou benefícios que os consumidores associam fortemente com uma marca,
avaliam positivamente e não acreditam em comparações com outras marcas. Ver exemplo nos documentos
anexos.
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