
Gestão eficiente das marcas
é questão de sobrevivência

A descoberta de que a marca não é mais um instrumento de marketing, mas um ativo estratégico da
organização muda totalmente o escopo dos condutores desse processo. O conceito de branding faz com que
este ativo seja co-gerido por diversas áreas dentro da companhia, tendo o marketing como área responsável

de produtos, com pouca fle-
xibilidade de ajuste a um
mercado turbulento. Porém,
deve ter como retaguarda um
ativo intangível que suporte
as mudanças ou até que seja
o promotor de transforma-
ções e inovações. Esse ativo
estratégico é a marca, enten-
dida como sendo fruto dos
relacionamentos que a em-
presa desenvolveu - para ge-
rar o resultado do exercício
- e que é o potencial de mer-
cado para resultados f u t u -
ros. O conceito de branding
nasce assim como uma visão
mais abrangente do gerenci-
amento das marcas.

A partir da visão de que a
marca é uma força alavanca-
dora de negócios dentro do
mercado nasce uma nova clas-
sificação para ela: o brand
equity, expressão que surgiu
no mercado de capitais quan-
do marca passou a represen-
tar, para os investidores, o con-
junto de ativos tangíveis e in-
tangíveis de uma empresa (ver
quadro).

A conceituação do branding
surge assim como uma manei-
ra de sintonizar o gerenciamen-
to da marca com a forma com que se
olha a relação entre empresas e mer-
cados-seja com consumidores, for-
necedores ou concorrentes - e seu
potencial de geração de negócios para
a empresa.

O século XXI desenha um cená-
rio para a competição comercial no
qual a marca deixa de ser a cereja
do bolo para tornar-se o próprio
bolo. A rapidez da difusão das ino-
vações tecnológicas agiliza a cópia
de qualquer produto ou serviço em
tempo recorde. Dadas essas condi-
ções, a linha de produção, que en-
cabeçou a alma do negócio, vira
simples commodity. O que vai dife-

4 - agências&anunciantes

renciar uma companhia de outra,
cada vez mais, é o poder intangível
de estabelecer cumplicidade com
o universo que a cerca. A chave
dessa relação está na mensagem
implícita na marca, atrelada não
apenas ao produto e ao serviço,
mas ao comportamento da empre-
sa como um todo.

O que parece ser consenso nes-
se ambiente ainda incerto criado
pela Sociedade da Informação é a
emergência de se perceber que a
marca, a razão maior pela qual os

nova roupagem. Nesse patamar si-
tua-se a diretora de marketing da
Coca-Cola, Cláudia Colaferro, ao
lembrar que a companhia sempre
comprometeu seu staff com a tare-
fa de bem posicionar a marca. Um
trabalho contínuo estritamente re-
lacionado às aspirações e necessi-
dades das comunidades que a cer-
cam. "A Coca-Cola, por exemplo,
já estava presente nas Olimpíadas
de 1928", cita Cláudia, para lem-
brar que naquela época ninguém
falava em marketing esportivo.

do pensada globalmente, mas as
ações em torno dela precisam ter a
cor local", acrescenta. Uma das
chaves para um bom trabalho de
branding é desenvolver enfoques
para atribuir valor à marca. Isso é
importante não só para definir va-
lores de mercado às marcas que
constantemente são compradas e
vendidas, mas, principalmente,
para desenvolver atributos como
lealdade e relevância por parte dos
consumidores.

Para isso, deve-se saber exata-

Fonte:David A. Aaker em "Marcas-Brand Equity-Gerenciando o valor das marcas"

profissionais de marketing e publi-
cidade tanto trabalham, não pode
mais ser tratada como foi até aqui.
Outros elementos estão enredados
na sobrevivência de uma empresa.
A criatividade segue liderando o
processo da comunicação, só que
agora ganha outras conexões e ain-
da maior complexidade no envol-
vimento da assinatura de um negó-
cio com a sociedade civil.
Pioneirismo

Nas empresas, o conceito de
branding começa a produzir adep-
tos, embora alguns não o conside-
rem novidade, interpretando-o
como uma prática habitual com

Por manter a simpatia do con-
sumidor por décadas, a marca da
multinacional norte-americana é
dona de um valor bem maior do
que o próprio negócio, US$ 70,5
bilhões, aferidos em 2003 pela pes-
quisa da Interbrand."Muito antes
de a terminologia branding ganhar
a atual exposição, a Coca-Cola in-
vestia pesado nos cuidados de seu
posicionamento, revisado de tem-
pos em tempos. Há dez anos, por
exemplo, a empresa era bem mais
norte-americana do que é hoje. Para
se aproximar mais de seu público
regional adotou a orientação geral
de que a marca deve continuar sen-

mente como posicionar cada mar-
ca e criar diferenciais competitivos.

Marcelo Costa, gerente de tra-
demarketing da cervejaria belgo-
brasileira Interbrew-AmBev, des-
taca a importância de se manter o
DNA de cada marca:

"O grande desafio da adminis-
tração do nosso extenso portfólio
é gerenciar o DNA de cada marca,
evitando o risco de superposições.
Cada ação deve estar diretamente
relacionada com o posicionamen-
to que a marca quer passar para o
seu target-alvo. A Bohemia não
poderia patrocinar um programa
esportivo como o do Milton Ne-

advento da internet. "Antes o
recurso da propaganda basta-
va porque a relação que se
estabelecia era de um para
milhões. Tratava-se de uma
empresa falando com os con-
sumidores. A chegada da in-
ternet subverteu a ordem ao
promover a relação de um
para um", diz o publicitário
Hélio Rosas que, juntamente
com Roberto Cipolla, mon-
tou há quatro anos a Bookma-
rk Branding.

Para Rosas quebrou-se aí
um paradigma: "Em princípio
os donos das grandes marcas
começaram a reagir ao distri-
buir a sua comunicação por
todos os veículos da era multi-
mídia, dando relevância a todo
tipo de ação promocional. Mas
isso tudo ainda não basta. Não
adianta ter uma sedutora cam-
panha publicitária e poluir o
ambiente com dejetos, ou ter
seu produto fabricado através
da exploração do trabalho in-
fantil. A assinatura da empresa
ganhou alma", arremata ele.

O discurso parece óbvio,
afinal , todos se mostram
comprometidos com as ati-
tudes corretas da vida em so-

negócio das agências

O número de variáveis encon-
tradas atualmente no mercado
tem tornado mais difícil a busca
de oportunidades e de soluções
criativas para as empresas. Para o
marketing produzir equaciona-
mentos e estratégias mais consis-
tentes e perenes é necessário que
se aprofunde na compreensão da
complexidade e da volatilidade
da nova realidade. Como estraté-
gia prudente para um ambiente
tão imprevisível a empresa não
pode mais só se apoiar em ativos
físicos, como um portfólio

ciedade. A questão é que na era da
internet rapidamente se difundem
informações. Não existe controle
possível, o que obriga as empre-
sas a redobrar sua postura ética,
além de transformá-la em reali-
dade para ser percebida, o que vai
muito além da verborragia em
torno da responsabilidade social
que já domina o mundo dos em-
presários.

Desenvolver uma estratégia de
marca coerente e consistente com
o seu mercado virou questão de
sobrevivência na era do conheci-
mento. "O marketing tem que levar
em consideração a condição huma-
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ves, mais conectado à turma do
futebol, e, portanto, público de
Brahma. Já o desafio da Skol é
atingir a galera mais jovem, que se
identifica com a agitação e o som
contemporâneo de um festival ao
estilo do Skol Beats, que patroci-
namos há cinco anos".

Empresas com alma
Um dos processos que subver-

teu e provocou uma revolução na
forma das empresas se comunica-
rem e gerenciarem seu comporta-

mento mercadológico foi o



Claúdia Colaferro: Coca-Cola sempre desenvolveu trabalho estri tamente
relacionado às aspirações e necessidades das comunidades que a cercam

na. As pessoas criam laços afetivos
com tudo que lhes é próximo. Elas
estabelecem uma espécie de casa-
mento afetado pelo entorno. O ca-
samento com a italiana Parmalat,
por exemplo, deve estar acabando,
ao se revelar promíscuo depois de
tudo que veio à tona sobre a precá-
ria administração da companhia",
resume o especialista em gestão de
marca, Jacques Meir, diretor da
Branding Estratégia e Propaganda.

A falta de consciência do quan-
to pode ser intrínseca essa relação
já causou erros significativos na
gestão de marketing de gigantes do
mundo corporativo. Meir lembra
os cases da New Coca, da Xerox
PC, e da IBM Copiadora, ocorridos
nos anos 80. Ao anunciar o lança-
mento de uma Coca-Cola com nova
composição, a empresa provocou
uma corrida aos supermercados.
Consumidores apavorados com o
fim do produto com o qual tinham
tanta proximidade estocaram lati-
nhas com medo de que desapare-
cessem das gôndolas. Uma propos-
ta que se revelou um desastre por
não considerar os sentimentos do
consumidor. Por outras razões, mas
capaz do mesmo estrago, ou seja, a
não aceitação do público, a Xerox,
reconhecida mundialmente como
"a senhora fabricante" de copiado-
ras, resolveu vender computado-
res. O produto encalhou. A IBM,
por sua vez, enterrou US$ 2 bilhões
ao insistir em pôr no mercado uma
copiadora com sua assinatura.

"O eficiente gerenciamento de
marca leva em conta aspectos como
reputação, visibilidade e afinidade
com o consumidor para determi-
nar se uma empresa deve ou não
lançar uma outra marca. São ações
complexas que exigem pesquisa
apurada", explica Meir.

As grandes empresas sempre se
preocuparam com suas marcas. O
que mudou recentemente foi a per-
cepção de uma maior necessidade
de se aprofundar nas perspectivas
de sua vocação. A opinião é de Fer-
nand Alphen, responsável pela área
de branding da F/Nazca S&S. "O
pensamento estratégico da marca,
os caminhos que seguirá, a forma
como vai se expressar e como irá
competir no mercado, passando
também pela missão e responsabi-
lidade social, fazem do branding
um halo de proteção e oportunida-
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de a ser trabalhado na comunica-
ção em diferentes níveis."

Ao assumirem valor intangí-
vel, as marcas ganham dimensões
planetárias na sociedade contem-
porânea. Esse movimento surgiu
mais acentuadamente no Brasil
nos últimos anos e, como reco-
nhece Alphen, as agências de pu-
blicidade estavam despreparadas
para responder aos anseios das
empresas sobre o tema.

Ao tentar esmiuçar a alma da
marca, as companhias começaram
em um primeiro momento a pro-
curar quem as viabilizasse fisica-
mente, os designers responsáveis
pela criação dos logotipos. Porém,
a representação gráfica em si já
não bastava. Há marcas com pés-
simas logomarcas e que são um
sucesso de público, enquanto ou-
tras, donas de design perfeito, são
um desastre de empatia.

Isso sem contar a surpreen-

dente virada na comunicação
mundial da Nike ao simplesmen-
te e l iminar o logo de suas peças
publicitárias, passando a assinar
apenas com o slogan: "Just do it".
Mesmo sem qualquer referência
física, os consumidores sabiam
do que se tratava, fazendo com
que a campanha passasse a ven-
der conceitos como competitivi-
dade, ousadia, jovial idade e mo-
dernidade e não apenas tênis.

Identidade visual

A inspiração que leva à criação
de uma marca implica conectá-la à
história de vida do negócio que a
originou. Um exemplo emblemáti-
co da relevância desse trabalho tal-
vez seja a reformulação da identi-

dade promovida a partir de 1997
pelo maior banco privado brasilei-
ro, o Bradesco, que resultou na
atual logomarca. Ao perceber a ne-
cessidade de rejuvenescer sua assi-
natura, o banco contratou os servi-
ços da norte-americana Landor,
consultoria de marcas e design inte-
grante do conglomerado de comu-
nicação WPP e criadora de marcas
famosas: Levi's, Kellog's, GE e Dis-
ney, entre outras.

Outro exemplo da importância
dada ao aspecto formal e conceitu-
ai da marca está na recente concep-
ção do logo para o serviço de tele-
fonia móvel da companhia Tele-
mar. A assinatura Oi foi desenvolvi-
da pelo escritório inglês Wolff

Olins, dono da charmosa identida-
de da Tale Gallery em Londres,
também responsável pela elabora-
ção da marca da concorrente Vivo.

A onda de repensar a logomar-
ca dando maior aderência aos pro-
pósitos que cercam quem a fez nas-
cer tem resultado na alteração da
assinatura de muitos grupos de atu-
ação global nos últimos anos. Pu-
blicações européias recentemente
qualificaram de "nostalgia do im-
pério romano", em especial entre
os profissionais de branding britâ-
nicos, o apelo aos nomes em latim
que rebatizam gigantes como a Bri-
tish Steel, que se tornou Corus, a
Norwich Union, transformada em
Aviva, e o Royal Mail, que atende
agora por Consignia. Uma explica-
ção apontada para a escolha estaria
na identidade da unificação euro-
péia em paralelo à ambição das
empresas de evocar uma aura de
confiabilidade, eficiência e solidez
sem se deparar com as barreiras
presentes no emaranhado de idio-
mas e sonoridades do continente.

No Brasil, a poderosa Petro-
bras andou ensaiando alterar sua
grafia para ultrapassar a barreira
da língua portuguesa no além-
mar. A iniciativa não deu em nada,
mas não impediu a empresa de
ampliar a presença no mercado
internacional.

Helena Quadrado, vice-presi-
dente de planejamento da McCann-
Erickson, defende que uma marca
vira ativo estratégico se mantiver
um contínuo e consistente traba-
lho de comunicação. Afora isso, ela
não vê possibilidade de qualquer
ação isolada fazer uma marca acon-

tecer, ainda que a partir de incre-
mentada recriação visual.

O vice-presidente de planeja-
mento da Giovanni, FCB, Álvaro
Esteves, reconhece a complexida-
de do tratamento da marca na era
globalizada, mas não vê necessida-
de do uso da terminologia branding
nas ações de gerenciamento de
marca que sua agência sempre de-
senvolveu. Na Giovanni, FCB mo-
nitora-se o relacionamento entre
marca e seus consumidores por
meio de uma ferramenta de quali-
ficação chamada Relationship Mo-
nitor. "Ela vai além de uma simples
avaliação de imagem de marca,
mede as dimensões e os estilos pre-
sentes nas relações entre consumi-
dores e marcas. A pesquisa não
apenas quantifica a natureza desse
relacionamento como também
identifica claramente o que pode
ou deve ser feito para reforçar essas
relações. Estuda, por meio da mi-
gração dos consumidores, as cone-
xões com vínculos mais profundos
e de maior lealdade", esclarece.

O diagnóstico da personalida-
de da marca, o chamado DNA,
envolve indiscutivelmente ações
em diferentes níveis e exige especi-
alizações múltiplas. Um mercado
que ganha fôlego com a prolifera-
ção de ofertas de serviços dessa
categoria a todos os empreendi-
mentos conscientes da importân-

Jacques Meir: pessoas criam laços
afetivos com tudo que lhes é próximo

cia do processo. "Às vezes, um raci-
ocínio desenvolvido para uma mar-
ca não nasce com ela, mas vai sendo
construído ao longo do tempo. Afi-
nal, toda marca tem uma identida-
de, ainda que não tenha sido traba-
lhada pelo instrumental de comu-
nicação", explica Alphen, da F/
Nazca S&S. Qualquer marca evo-
lui num cenário dinâmico como o
do mundo atual, por mais estabele-
cida que já esteja. A mentalidade do
chamado branding, entendido
como uma linguagem que define o
que uma empresa é e como ela quer
que a comunidade a identifique,
toma fôlego no mercado nacional
principalmente porque os profissi-
onais que aluam com comunica-
ção resolveram amarrar as ações
para dar relevância à prática.
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Fernand Alphen: mudou a percepção das
empresas de uma maior necessidade de se
aprofundar nas perspectivas de sua vocação

Álvaro Esteves: complexidade do
tratamento da mana na era globalizada

Anúncio
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