
marca?

Uma marca é a
percepção que os
indivíduos (clientes,
consumidores etc.) têm
de uma empresa,
produto, serviço, cidade,
país, pessoa

ocê é profissional de marketing, ven-
das ou até de publicidade? Pois bem,
tente se lembrar se alguma vez ouviu
no meio profissional a pergunta: "O
que é uma marca?". Após anos traba-

lhando com marketing, marcas e CRM, somados aos
quatro anos lecionando Estratégias de Comunicação
e Branding (Marcas) em turmas de pós-graduação
de administração e marketing, me deparei com o fato
de que quase ninguém faz essa pergunta. Por quê?

Duas são as hipóteses, a primeira, todos se con-
sideram especialistas da área. A segunda, mais pro-
vável, é que há uma percepção de que esse assunto é
fácil, óbvio e corriqueiro. Não é para menos, já que
qualquer serviço ou peça de comunicação hoje em
dia é vendida como uma estratégia de construção e
fortalecimento de marca. Além disso, tenho visto que
muitos profissionais se auto-rotulam profissionais
de marketing sem de fato terem estudado ou vivido
experiências que os gabaritem para isso. Veja só: para
ser advogado é preciso passar na OAB, para ser mé-
dico, ter CRM, fazer residência ou prestar prova de

especialista, para ser engenheiro há que se ter regis-
tro no Crea - enquanto que, para ser "marqueteiro",
é apenas necessário acordar com vontade e começar
a espalhar essa "mensagem publicitária".

Pare e pense. Marca, hoje, é assunto de boteco.
Creio até que seja bom esse fato, o que está errado é
que essa discussão deveria estar não só no boteco,
mas também no direcionamento estratégico de uma
empresa de maneira mais profissional. Vamos então
discutir dois pontos fundamentais:

Primeiro: Marca não é apenas um símbolo. Mui-
tos pensam em marcas e imediatamente visualizam
um logotipo ou logomarca. Ou ainda, lembram-se
do nome de uma empresa ou produto. Diferente do
que muitos pensam, esses símbolos de marcas, são
apenas partes do que é uma Imagem de Marca.

Como conceito principal, uma marca é a per-
cepção que os indivíduos (clientes, consumido-
res etc.) têm de uma empresa, produto, serviço,
cidade, país, pessoa... Essa percepção é criada a
partir das experiências vividas, ouvidas e expe-
rimentadas de um indivíduo ou de um grupo de
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indivíduos ao longo do tempo e por meio
de diversos meios de contato entre a em-
presa e seu público.

Assim, Coca-Cola, Nike, OMO, Bom-
Bril, entre outros, são muito mais do que
simples símbolos, pois representam algu-
ma coisa. Têm uma história e relação em
maior ou menor grau com seus milhares
de consumidores, admiradores, não-con-
sumidores e também com aqueles que,
eventualmente, as odeiam.

Esse conceito é fácil de entender quan-
do vemos que muitos vendedores, mesmo
sem ter uma estratégia e plano de comuni-
cação, nem tampouco um logotipo, conse-
guem ter uma "marca pessoal" mais forte
que as dos produtos e empresas que repre-
sentam - todos nós já ouvimos falar de re-
presentantes que trocam de empresa (ou de
pasta) e continuam vendendo para todos
seus clientes. Conseguem isso em função
de sua credibilidade, reputação e relacio-
namento, ou seja, sua marca.

Segundo: Não existem fórmulas nem
tampouco verdades absolutas. Em engenha-
ria o pensamento cartesiano é fundamen-
tal, já que as estruturas de uma ponte ou de
um edifício têm de estar em perfeita har-
monia e serem capazes de sustentar o peso
e força a que estarão sujeitas. Em contabi-
lidade o princípio de "débito e crédito" tam-
bém nunca falha (se bem que, atualmente,
os escândalos e fraudes contábeis em todo
o mundo podem fazer essa máxima ir por
água abaixo). Nos processos de produção,
formação de preço, auditoria etc. é a mes-
ma coisa. Porém, quando falamos de ma-
rketing e, em especial, Marcas e contato
com Clientes, essas regras não se aplicam.

O que funciona para uma empresa pode
não funcionar para outra, do mesmo setor
ou até concorrente. O que não funciona para
uma, pode por outro lado, funcionar muito
bem para outra. Vejam o exemplo de um
dos produtos de maior sucesso e mais po-
pular no mercado de eletrônica e informá-
tica de todos os tempos. Os tão populares
Palms ou PDAs (Personal Digital Assis-
tants) ou Handhelds (computadores de mão)
não demoraram muito tempo até se torna-
rem comuns no meio empresarial.

Há alguns anos, um empreendedor ti-
nha uma idéia e a perseguiu até criar e co-

locar no mercado seu primeiro modelo, com
grande sucesso. Logo em seguida seria lan-
çado o Palm Pilot. Lembro-me de meu pri-
meiro Palm que, em 1997, trazia além de
seu nome o nome do fabricante: 3Com. A
3Com é uma das maiores e mais respeita-
das empresas de modens, placas de rede e
equipamentos para informática. Mesmo
assim, o sucesso do Palm foi tamanho que,
hoje, a Palm se tornou uma empresa inde-
pendente com faturamento gigantesco e
com grande sucesso. Conseguiu até que
vários concorrentes nascessem e que até a
Microsoft tivesse de correr atrás do atraso,
lançando o Windows para Pocket PCs, cu-
jas empresas como HP e Compaq fabricam
e vendem aos milhares em todo o mundo.

Pois bem, essa história é bem conheci-
da e fácil de verificar, dado o número de
pessoas que hoje carregam em seus bolsos
equipamentos do tipo Palm.

O que há de errado é que pouca gente
sabe, mas foi a APPLE (fabricante dos
Machintosh e do famoso iMac) a pioneira,
anos antes do advento do Palm, no lança-
mento dos handhelds. Com um detalhe ape-
nas, foi um grande fracasso! Por quê? Como
se pode notar, não há verdades absolutas e
regras imutáveis em marketing e Marcas.
No caso da APPLE, o mercado ainda não
era, na época do lançamento, pronto ou
ávido por esse tipo de produto. A Internet e
o e-mail, as redes de computadores e o
Outlook não faziam parte de nossas vidas e
agenda moderna ainda era sinônimo de
"RedFax", para o qual comprávamos um
novo refil e novos acessórios a cada ano.

Outro exemplo interessante é o caso do
Subway, que hoje é a maior rede de fast-
food em número de lojas dos Estados Uni-
dos e que há alguns anos foi malsucedida
no Brasil. Em comparação ao sucesso (pelo
menos até agora) do McDonald's no Bra-
sil, o que estavam errados era o Subway e
seu produto ou o mercado é que não estava
preparado e no momento certo?

Será que o alto preço de um lanche não
era demasiado para o brasileiro, quando um
lanche ainda não era considerado como re-
feição, que na média ainda não comia fora
com tanta freqüência e que ir ao
McDonald's ainda era diversão? Além dis-
so, há cerca de seis anos (quando o Subway

esteve por aqui com algumas lojas) não era,
ainda, tão evidente a preocupação do brasi-
leiro com alimentação saudável quanto o é
hoje (os sanduíches do Subway não levam
fritura e são repletos de ingredientes leves
e de saladas). A propósito, o Subway está
voltando e acaba de abrir sua 12,a loja no
Brasil, em São Paulo, na rua Augusta.

Isso é fácil de entender, ou deveria ser,
já que há um fator incontrolável nessa his-
tória. Esse fator se chama cliente ou indiví-
duo, ou melhor, ser humano. Se estivermos
falando em relacionamento com cliente, é
óbvio entender que do outro lado da em-
presa existe um cliente, ou seja, um ou vá-
rios seres humanos. Se o conceito é marca,
a mesma coisa, já que uma marca é a per-
cepção que um indivíduo tem de uma em-
presa, produto ou serviço. Assim, não há
como fazer nada em construção e fortale-
cimento de uma marca sem considerar o
aspecto humano, seja da percepção, seja do
comportamento do consumidor.

Faço um desafio, escolha uma marca
qualquer e converse com seis pessoas dife-
rentes, em separado, e verá que cada uma
tem uma percepção e história diferente para
contar. O que acontece é que as marcas mais
fortes têm a menor discrepância entre vári-
as percepções de diferentes clientes.

Isso nos faz entender que não podemos
levar ao pé da letra idéias e estratégias for-
muladas. Temos sim, de entender os con-
ceitos, idéias, metodologias e casos, tanto
de sucesso quanto de insucesso e, a partir
de um planejamento estratégico formal,
encontrar quais são os melhores caminhos,
ações e projetos que formarão uma perso-
nalidade e um posicionamento capazes de
levar a sua empresa ou organização - em
específico - a criar a Imagem de Marca ideal
na mente de cada um de seus clientes.
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