
O desafio de comunicar valores 
 
Construção de imagem de marca que venda conceitos e aspirações de acordo com a vontade dos 
consumidores é chave para diferenciação 
 
Reunir os melhores designers do mundo para inovar a fabricação de tênis não garantirá as vendas 
do produto. Mas se a mesma iniciativa vier associada à marca Nike, não resta dúvida de que as 
vendas estarão asseguradas. "Construir uma marca de sucesso vale um caminhão de dinheiro", 
brinca Helena Quadrado, vice-presidente de planejamento da McCann-Erickson. Existem sólidas 
razões para o seu comentário. A agência para a qual trabalha convive na prática com marcas de 
sucesso há décadas, a começar pelo ícone Coca-Cola, que está na McCann desde 1942, passando 
por Esso, desde a fundação da agência em 1935;GM, 1938; Kolynos (agora Sorriso), 1946; 
Goodyear,1951;e Nestlé, 1953. 
 
As experiências acumuladas por esse portfólio dão a Helena a certeza de que uma marca 
poderosa tem valor em si mesma. Trata-se de um valor adquirido, resultado de incansáveis e 
contínuas ações de marketing ao longo do tempo. “Ao relacionar as dez ou 20 marcas na 
liderança dos rankings da categoria, talvez encontremos uma ou duas recentes, caso do Google, 
por exemplo. As outras - Microsoft, IBM, GE Disney, McDonald's, Marlboro Mercedes-Benz - estão 
presentes no mercado e na mídia há, no mínimo dez anos", enfatiza ela.  
 
Uma das razões fundamentais para essas assinaturas ocuparem ações de destaque está direta-
mente relacionada ao fato de serem consistentes em seu discurso desde a origem. As mensagens 
embutem valores impregnados em sua concepção e mantidos desde então. Expressam 
familiaridade com o publico. "As mensagens são atualizadas, adequadas às demandas do período 
que se está vivendo. É um trabalho cuidadoso acompanhado de perto pela direção das 
companhias", explica Helena. 
 
Já as marcas que aparecem fazendo um enorme barulho e depois somem, achando que poderão 
voltar mais à frente e viver do que fizeram anos atrás, nunca conseguem se firmar. Ou se está 
permanentemente presente para a comunidade ou se morre", completa. O custo disso significa 
investimentos constantes nas diversas formas de marketing, hoje expandidas para outras 
fronteiras como as de responsabilidade social e do respeito ao meio ambiente. 
 
Expansão das marcas 
Entre as regras que não podem se r ignoradas na preservação de uma marca estão a consistência, 
em primeiro lugar, e depois a clareza de que o seu verdadeiro dono é o consumidor. Há 
resistências, já que muitos empresários acham o contrário e teimam em fazer com eles o que 
bem entendem. O resultado costuma ser nefasto. As marcas bem-sucedidas sofrem um natural 
processo de expansão. 
 
Na área industrial esse movimento fica bastante visível através de um produto que, consagrado 
em seu segmento, empresta a assinatura para outras linhas de artigos. São inúmeros os 
exemplos, caso recente do sabonete Dove, da Unilever, que evoluiu para variações de hidratantes 
e tratamentos de pele e cabelo. Ao conquistar a confiabilidade do seu target, o Dove alçou novos 
patamares dentro de segmentos afins, ou seja, higiene e beleza. 
 
Referência constante em qualquer discurso sobre o sucesso de uma marca em escala planetária, a 
norte-americana Nike, que na origem era apenas uma indústria de calçados esportivos, também 
partiu para outros produtos afins. Passou a assinar uma vasta linha de artigos esportivos e roupas 
de lazer, assim como modelos de óculos de sol. A imagem de jovialidade e modernidade colou-se 
à Nike graças a uma eficiente comunicação pautada pela ousadia de dar o máximo de emoção à 
marca. "Não estranharia se eles viessem a lançar um isotônico, porque está relacionado com o 
espírito da marca e será mais um sucesso de vendas, mas duvido que arrisquem a pôr no 



mercado um rótulo de vodca. Seria desastroso para a identidade construída", pondera Ronald 
Kapaz, arquiteto e sócio da Oz Design, empresa dedicada a ações de construção de marca. 
 
A visibilidade atingida pela Nike permitiu que seus executivos se concentrassem apenas em 
administrar a marca, deixando a linha de produção aos cuidados de terceiros. Toda a fabricação 
passou a ser contratada fora dos Estados Unidos. No afã de melhorar ainda mais os lucros dos 
acionistas, a multinacional buscou a mão-de-obra barata da Ásia. Em termos de corte de custos, 
foi urna bela tacada. Mas a exposição da companhia a sit uações pouco éticas, como as denúncias 
de exploração de trabalho infantil comum na região, arranhou a boa imagem da Nike. Uma 
ostensiva ação de relações publicas negando o fato evitou maiores prejuízos à marca. A 
experiência demonstrou o quanto companhias globalizadas não podem negligenciar a rapidez da 
proliferação das informações na era virtual.  
 
Sucateamento 
Se situações exteriores podem ser nefastas, em países como o Brasil a falta de consideração com 
o patrimônio expresso pela marca em si também pode ser letal. "O risco de sucateamento de 
marcas ronda constantemente muitas empresas, sem que elas tenham toda a consciência do que 
está acontecendo. Algo me diz que existem verdadeiras técnicas de sucateamento sofisticadas e 
eficazes", considera Jaime Troiano, sócio-diretor da Troiano Consultoria de Marca, há dez anos 
fazendo avaliação da força desse patrimônio. 
 
Entre as atitudes relacionadas por ele mais comumente presentes no mundo dos negócios estão a 
tendência de "reduzir a verba de propaganda sempre que  possível" e a mania de pautar ações de 
marketing com base apenas "na opinião de revendedores e representantes". Tudo em nome do 
corte de custos. Troiano faz questão de destacar que qualquer ação - inclusive as que visam a 
ampliação das extensões da linha de produtos - devem ser rigorosamente planejadas, sob o risco 
de acabar por esvaziar tudo o que já foi conquistado em vez de fortalecer o valor da marca. 
 
No mercado há 25 anos com a Oz Design, Kapaz ainda lamenta uma certa falta de visão no 
mercado nacional. "Na sociedade contemporânea, a marca tornou-se a soma de valores 
sociológicos, psicológicos e antropológicos. Portanto, é um fato cultural. A incompreensão disso 
dificulta o desenvolvimento de marcas sólidas", diz. 
 
"O empresário brasileiro não quer pagar o trabalho de criação de valores, o que requer pesquisa e 
análise sofisticada", queixa-se. Em tom de deboche, Troiano ressalta que muitas empresas 
economizam tudo o que for possível em design e embalagem. "Preferem convocar aquele sobrinho 
que está cursando Comunicação e tem jeito para desenho. Ele vai achar o máximo essa 
oportunidade. As vezes, podem recorrer também à prima que está no último ano de Arquitetura. 
Afinal de contas, bom gosto não precisa ser caro", ironiza. Construir marcas de valor cm um 
planeta globalizado, ultracompetitivo e habitado por um consumidor com acesso imediato a todo 
tipo de informação requer bem mais que profissionais criativos. Exige empresários 
compromissados e ciosos da sociedade em que estão inseridos. 
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