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Resumo 
 
Trata-se o presente trabalho, da elaboração do manual de gestão de marcas para micro empresas. 
Um manual que reúne as principais ações que levam ao fortalecimento da marca desses 
empreendimentos. Ações pensadas de acordo com as propostas e leituras dos mais diversos 
estudiosos das áreas de comunicação, administração, marketing e negócios, observando as 
dificuldades e necessidades desses empreendimentos que não dispõem de muitos recursos para 
contratar esse tipo de orientação. 
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Manual de Gestão das Marcas Para Micro Empresas – Ações que Valorizam a 
Marca dos Pequenos Empreendimentos  

Nesse trabalho, o foco estará voltado para as micro empresas brasileiras, mais 

especificamente na gestão de sua marca. Segundo Luís Indriunas, em seu artigo “Como 

funcionam as micro e pequenas empresas”:  

 

Elas [as micro empresas] são 99,2% das empresas brasileiras. 
Empregam cerca de 60% das pessoas economicamente ativas do País, 
mas respondem por apenas 20% do Produto Interno Bruto brasileiro. 
 

 Mas o que seria exatamente uma micro empresa?  De acordo com a lei Geral 

para micro e pequenas empresas, promulgada em dezembro de 2006, as micro empresas 

são as que, anualmente, possuem um faturamento de, no máximo, R$ 240 mil por ano. 

Elas são geralmente administradas por famílias, sendo uma empresa que raramente 

fechará a não ser por condições financeiras já que é sustento da família. Além da 
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definição legal das Micro e Pequenas Empresas (MPEs), é importante salientar o micro 

empreendedor que está por trás dela. Esse empresário é cada vez mais importante para a 

vida econômica do país e muitas vezes ele não detém de conhecimentos profissionais ou 

até mesmo de recursos financeiros no que tange a aspectos de gestão da marca e outras 

necessidades do seu empreendimento. 

As MPEs mostram-se muito importantes para o Brasil, pois empregam 

inúmeras famílias que geralmente recorrem a aventurar-se na abertura de um negócio. É 

por demonstrarem-se ser de suma importância para a atividade econômica, que cada vez 

mais tem surgido políticas para as MPEs e elas apesar de não serem o alvo de boa parte 

dos profissionais, são um excelente campo de trabalho. 

Abrir um negócio é ambição de muitas pessoas que se aventuram com suas 

ideias e geralmente com poucos recursos, a cilada está no fato de que a maioria dessas 

pessoas não têm planejamento e muitas vezes falta-lhes conhecimento para lidar com os 

desafios que o mercado impõe. Segundo Fortes (2003, p. 40), “a natureza e o papel das 

Relações Públicas é alterar uma situação presente, talvez desfavorável, para um 

posicionamento futuro mais coeso com a direção dada ao objeto social que se pretende 

modificar”. 

Assim como as grandes empresas, as micro empresas também possuem suas 

necessidades e especificidades. A maioria dos profissionais das áreas diversas não as vê 

como um possível local de trabalho, muitas vezes negligenciando um atendimento 

adequado a elas. Existem vários enfoques possíveis para se trabalhar com micro 

empresas, mas nesse trabalho nos aprofundaremos com relação à gestão da marca 

desses pequenos empreendimentos. 

Em tempos de concorrência acirrada, investir na marca tornou-se uma 

necessidade das empresas. Afinal, o cliente consumirá produtos e serviços de uma 

empresa da qual sua marca esteja fortalecida em sua lembrança. A marca passa a ser 

então um diferencialpor seus atributos especiais. As empresas percebendo isso passaram 

a investir pesado na valorização de suas marcas. Esse investimento é alto e de peso no 

orçamento de qualquer empresa, mas os resultados são excelentes e trazem retorno e 

lucro certo. 



  
 

Sim, já sabemos que investir na valorização da marca é lucro certo, mas tais 

ações são possíveis ao bolso das grandes empresas que possuem verbas para as mais 

diversas ações de marketing e comunicação. O desafio é como fazer com que micro 

empresas, que não dispõem de tantos recursos financeiros e até mesmo profissionais, 

possam gerir suas marcas. É com esse objetivo que o presente trabalho propõe a 

elaboração de um manual de gestão da marca para as micro empresas. 

Que ações podem colaborar com o crescimento e fortalecimento da marca de 

micro empresas? Será que gerir marcas é um privilégio apenas para grandes empresas, 

tornando ações de valorização e fortalecimento utópicas aos objetivos dos micros 

empreendimentos?Esse trabalho tem como objeto de estudo a gestão das marcas feita 

para micro empresas, respeitando suas limitações financeiras, estruturais e geográficas. 

No manual, serão expostas ações de comunicação e marketing que auxiliem na 

gestão da marca de micro empresas, auxiliando no fortalecimento dessa fatia 

representativa no mercado.  

 
Com os manuais busca-se uma sintonia nas operações que, 
independentemente da localização da empresa, de suas filiais, dos 
produtos ou serviços solicitados, afiance ummodo de ser consistente 
com os desejos e necessidades dos consumidores e com as aspirações 
de todos os públicos. (FORTES, 2003, p. 271). 
 
 

O processo de gestão de marcas para micro empresas requer mais paciência, 

determinação e dedicação do que recursos financeiros, principalmente para micro 

empresas que não têm a necessidade de investir em ações para públicos e concorrentes 

situados a longa distancia, ao contrário das grandes empresas que necessitam disputar 

públicos situados  distantes de suas sedes. 

A criação de um manual visa facilitar a administração do pequeno 

empreendimento no que se refere às ações de gestão da marca para que as 

microempresas também possam estar ao alcance da valorização lucro e visibilidade que 

uma marca bem posicionada ocasiona. 

Quando se fala em mercado de trabalho é muito raro alguém voltar-se para os 

microempreendimentos, os profissionais, em sua maioria, não percebem que este é um 



  
 

mercado em ascensão e que trabalhar com  micro empresas é uma  fatia interessante do 

mercado. Serviços de consultoria são muito caros para o bolso das microempresas, 

exceto em alguns casos em que há serviços voltados justamente para esse público. O 

manual a ser desenvolvido vem justamente a ser uma espécie consultoria com uma 

linguagem simples sem termos técnicos e quando os tiver serão explicados de maneira 

clara. 

Mas por que direcionar um manual de gestão de marcas para microempresas? 

Justamente para auxílio e desenvolvimento da economia do País já que as micro 

empresas representam a maioria das empresas brasileiras, empregam grande contingente 

de pessoas sendo essenciais para a economia brasileira. Não há grande preocupação 

com a marca de micro empresas apenas com a venda propriamente dita. A Marca é de 

suma importância para uma empresa, ela confere valor e auxilia na sua imagem, 

crescimento, fidelização e consequentemente na obtenção de lucro. 

O manual terá uma linguagem clara e possibilitará que o microempresário 

perceba oportunidades onde normalmente ele não vê. Além disso, sua estrutura será de 

fácil adaptação a qualquer empreendimento com ações, sugestões, dicas etc.  

Diversos são os casos de empresas, sejam micro, pequenas, medias ou grandes 

que fecham as portas por não conseguirem lidar com as dificuldades do mercado. 

Conforme Zeckhauser e Sandoski (2008, p. 09) 

 
O fato de que 80% de produtos novos fracassam após o lançamento e 
de que mais de 50% de fusões e aquisições destroem mais valor do 
que criam é testemunho de como é difícil tomar e implementar 
decisões de negócio hoje em dia. 

 

Tais decisões são ainda mais difíceis para os microempresários que não detém 

de capital e muitas vezes de conhecimento e sensibilidade para tomar decisões corretas 

ou ir atrás de serviços de consultoria. 

De acordo com Luís Indriunas, ainda em seu artigo, um “levantamento do 

Sebrae, feito entre 2000 e 2002,  mostra que metade das micro e pequenas empresas 

fecha as portas com menos de dois anos de existência”.Várias empresas mesmo estando 

há muito tempo no mercado enfrentam problemas com os consumidores, e muitas vezes 



  
 

não sabem lidar com situações diversas (crise de imagem, consumidor insatisfeito, 

funcionários revoltados etc.). 

 

Tomar grandes decisões não é fácil. Ainda assim, o acúmulo de decisões que 

tomamos determinará amplamente nosso sucesso. (ZECKHAUSER e SANDOSKI, 

2008, p. 09). 

 

Gerir uma marca não é tarefa fácil e demanda paciência e planejamento, pois 

estamos lidando com conceito e imagem de uma empresa além de trabalhar com seus 

públicos, o que não é tarefa fácil. A gestão de marcas, até então, é moda nas grandes 

empresas que podem arcar com seu alto custo. O que pretendo mostrar no manual é que 

a gestão demarcas em micro empresas também é possível e necessária já que são as 

micro empresas que sustentam e empregam boa parte dos brasileiros e sendo esse um 

mercado promissor que demanda mais políticas e atenção dos  profissionais das áreas de 

Relações Públicas, Marketing, Publicidade e Propaganda, Administração etc. 

Segundo Pinho (1996, p. 14), 

  

Depois da Segunda guerra Mundial, iniciou-se uma nova era do 
marketing, em que as marcas constituem uma importante 
manifestação da economia moderna, com seu papel e efeitos sendo 
intensificados pelo uso dos instrumentos de comunicação 
mercadológica. 

 

Acontece que esse movimento de valorização da marca atingiu em cheio as 

grandes empresas com seu poderio financeiro capaz de contratar os melhores 

profissionais, veicular seu nome em vários meios de comunicação, adotar estratégias de 

patrocínio etc. As grandes empresas aparecem tanto que muitas vezes 

negligenciamos,enquanto consumidores, produtos e serviços das micro empresas 

justamente por não tê-las em nossa lembrança. A marca proporciona justamente essa 

visibilidade perante o consumidor. Além de conferir credibilidade a empresa. 

 
Em um mercado mundial em que certificações de qualidade na 
produção se tornaram prerrogativa básica para competir e no qual 



  
 

produtos se assemelham cada vez mais, a credibilidade se torna o 
diferencial competitivo por excelência. (LUCAS, 2004, p. 23). 
 

O professor Júlio Carlos Moreira, do Curso Intensivo de Branding da ESPM 

desmistifica: “a gestão da marca não é um problema só das grandes corporações”.. 

Enquanto as grandes empresas com nome e posicionamento já consagrados investem 

em várias ações de marketing e publicidade para não serem esquecidas pelo 

consumidor, a tarefa do micro empresário é apresentar-se de forma eficaz para seu 

público-alvo. Através de uma identidade própria e indissociável para a empresa e para 

que isso ocorra o manual de gestão de marca trará as mais diversas ações necessárias 

para a visibilidade da marca da micro empresa. 

Ora, se gerir a marca é mais do que uma questão de sobrevivência sendo 

questão de credibilidade, lucro e potencialização de resultadose se as microempresas 

também devem ter essa preocupação o presente manual tem sua utilidade corroborada 

por tais necessidades, já que visa  melhorar a qualidade dos micro empreendimentos, 

auxiliando-os num passo a passo  e numa maneira fácil de lidar com ações 

estrategicamente pensadas com objetivos preliminarmente traçados. O manual pretende 

justamente acabar com a cultura presente nas micro empresas de não colocar nada no 

papel e deixar as coisas fluírem sem um planejamento e objetivos claramente traçados. 

 
A gestão de marcas é o mais recente campo do marketing,que tem por 
responsabilidade desenvolver e manter determinado conjunto de 
valores e atributos para a  construção de uma imagem de marca que se 
mostre coerente, apropriada e atrativa para oconsumidor. Como um 
dos componentes da marca a comunicação pode com muita 
propriedade ajudar na tarefa de criar e manter um conjunto apropriado 
de atributos, valores, sentimentos e percepções conectadas com a 
marca para revesti-la de um sentido de valor que ultrapasse a mera 
percepção dos benefícios funcionais do produto (PINHO, 1996, p. 
136). 
 

Ao se falar em gestão de marca pensa-se logo em custo alto, logo não seria 

conveniente a uma micro empresa. O engano está justamente em achar que gerir uma 

marca requer ações que estão longe do poder da micro empresa. Ações simples na 

administração do empreendimento tem muito mais impacto do que investimentos 



  
 

publicitários, aliás, esse ultimo, não se sustenta sem preocupação com qualidade no 

atendimento, valorização dos funcionários, qualidade no produto ou serviço oferecido, 

escolhas e decisões corretas, visão e mente aberta para procurar e pôr em prática ações 

que venham a valorizar a marca. 

Segundo Nogueira, “uma das mais importantes contribuições que o enfoque de 

relações públicas agrega às marcas que trabalha reside na criação de estratégias que 

atribuam conteúdo, "alma", aos esforços institucionais e de marketing”.  

O Profissional de Relações Públicas atua diretamente na gestão da marca das 

empresas quando traça planos com objetivos claros, cuida do conceito e identidade, 

trabalha a comunicação interna e externa, atua na gestão de crises bem como outras 

diversas ações que lhe compete. O marketing e a publicidade não se sustentam sozinho, 

além de geralmente possuir ações de custos elevados. O manual proposto trará um 

conjunto de ações das mais diversas, sempre com o cuidado de que estamos lidando 

com uma micro empresa e com todas as suas especificidades. 

 
A construção de uma marca forte, segundo o modelo CBBE ( 
ConsumerBased Brand Equity) , pode ser considerada em termos de 
uma seqüência de etapas. Cada etapa depende do êxito da anterior, 
que envolvem o alcance de certos objetivos com clientes atuais e 
potenciais. A verdadeira medida da força de uma marca depende do 
que os consumidores sentem e pensam sobre ela e de como agem em 
relação a ela. As marcas mais fortes são aquelas pelas quais os 
consumidores ficam tão apaixonados e ligados que se tornam seus 
defensores e tentam compartilhar suas crenças sobre elas. O ponto-
chave a reconhecer é que o poder da marca e seu valor final estão com 
os clientes e os consumidores. (KELLER, 2006, p. 48). 

 
A médio e longo prazo a execução das ações propostas no manual despertarão 

o interesse nos micro empresários que verão os resultados obtidos pelos colegas e 

passarão a querer conhecer e investir em suas marcas, resultando  em seu 

desenvolvimento e, consequentemente, no aquecimento da economia brasileira gerando 

empregos e circulação de dinheiro. 

A Gestão de marcas para as micro empresas é o que norteia esse 

projeto.Conferir valor às marcas das microempresas brasileiras com custos  e ações 



  
 

pertinentes ao orçamento dessas estão dentre os principais objetivos do manual 

proposto. 

Várias são as publicações e estudos sobre administração de empresas, gestão de 

negócios, valorização das marcas,mas todas essas ações são seguidas de custos altos , 

investimentos em profissionais diversos o que torna tais ações um realidade distante das 

pequenas empresas. Nesse trabalho serão desenvolvidas ações de gestão de marcas que 

possibilitem às micro empresas concorrer nesse mercado de trabalho. Mas porque 

conferir valor a marca é tão importante para uma empresa?  Conforme Pinho (1996, p. 

43),  
uma marca passa a significar não apenas um produto ou serviço, mas 
incorpora um conjunto de valores e atributos tangíveise intangíveis 
relevantes para o consumidor e que contribuem para diferenciá-la 
daquelas que lhe são similares. Assim, ao adquirir um produto, o 
consumidor não compra apenas um bem, mas todo o conjunto de 
valores e atributos da marca.  

 

É por saber que a marca atribui grande valor à empresa e consequentemente 

renda, que o investimento nela se faz necessário. No caso de micro empresas conferir 

valor as suas marcas e contribuir com sua atividade econômica significa contribuir com 

a atividade econômica local e valorizar os empreendimentos nacionais.  

Existe , no Brasil uma série de microempreendimentos espalhados e outros 

nem tanto. Existem casos de farmácias em frente a outra, três salões de beleza na 

mesma rua, padarias, mercearias e bares todos disputando o mesmo espaço físico. 

Muitos desses estabelecimentos têm uma vida curta, já outros conseguem prosperar. 

Mas os que permanecem o que fazem para isso? Como enfrentar os concorrentes e 

principalmente ter a sua marca valorizada pelo consumidor? Como fazer tudo isso com 

poucos recursos? A necessidade de um manual de gestão de pequenas marcas vem 

justamente atender a essas necessidades e orientar o microempresário nessa questão. 

Nesse manual terão ações pensadas de acordo com as necessidades e recursos 

de uma ME. Não se pode propor estratégias e ações já comprometendo grande parte da 

do orçamento da empresa. Ações simples na administração do empreendimento têm 

muito mais impacto do que investimentos publicitários, aliás, esse último, não se 

sustenta sem a preocupação com qualidade no atendimento, valorização dos 



  
 

funcionários, qualidade no produto ou serviço oferecido, escolhas, decisões corretas, 

visão, orientação e mente aberta para por em prática ações que valorizem a marca. 

O profissional de relações públicas atua diretamente na gestão das marcas das 

empresas quando traça planos com objetivos claros, cuida do conceito e identidade, 

trabalha a comunicação interna e externa, atua na gestão de crises bem como outras 

diversas ações que lhe compete. “Uma das mais importantes contribuições que o 

enfoque de relações públicas agrega às marcas que trabalha reside na criação de 

estratégias que atribuam conteúdo , “alma”, aos esforços institucionais e de marketing. 

Defende Nemércio Nogueira em seus artigo “Alma para marcas”. 

Um manual serve para orientar, esclarecer e direcionar o empreendimento, mas 

com o olhar atento e acompanhamento do proprietário que sempre que achar necessário 

deverá recorrer à ajuda especializada. 
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