
BRANDING: UMA QUESTÃO A SER REALMENTE DISCUTIDA

Nelsom Marangoni (DIRETOR EXECUTIVO DO Ibope Solution) E Flávio Ferrari (DIRETOR EXECUTIVO DO
Ibope Mídia), INTEGRANTES DO Grupo de Pesquisa DO Comitê de Branding DO Clube de Marketing,
FAZEM NESTE ARTIGO UM alerta MUITO IMPORTANTE A RESPEITO da forma COMO O brandíng VEM SENDO TRATADO

NAS EMPRESAS. Os ESPECIALISTAS LEMBRAM QUE A PRÁTICA AINDA ESTÁ muito aquém DOS DISCURSOS INFLAMADOS

EM PROL DA VALORIZAÇÃO DAS MARCAS, A DESPEITO DOS VÁRIOS ESTUDOS QUE evidenciam A IMPORTÂNCIA DE SE

investir CADA VEZ MAIS NESTE QUE É UM DOS PRINCIPAIS ativos DAS COMPANHIAS.
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Temos feito inúmeras palestras sobre branding.Tum-

bém participamos de fóruns, debates e discussões a
respeito deste assunto e sempre ficamos surpresos e
buscando explicações para o que percebemos na im-
plementação deste processo.
Conceitualmente, os profissionais de marketing, pro-
paganda e pesquisa reconhecem o valor da marca e
dão relevância ao processo de branding. Baseados em
suas experiências profissionais, na observação dos mer-
cados, em dados de pesquisa e até em referenciais teó-
ricos, salientam a importância de se desenvolver mar-
cas fortes para dar maior longevidade a elas, aumentar
a participação de mercado e melhorar a lucratividade.
Também reconhecem a contribuição das marcas pa-
ra o valor das empresas. Chegam a afirmar que elas
constituem seus principais ativos.

Não é um problema concordar com estas afirmações,
embora muitas vezes o conceito marca não seja ex-
plicitado e/ou entendido da mesma forma por todos
os envolvidos.
São muitos os exemplos para mostrar o valor que a
marca tem para os acionistas.Vamos citar apenas dois:
a compra da Jaguar pela Ford e da Kibon pela Uni-
lever, nas quais ambas as empresas compradoras pa-
garam muito mais do que o valor dos "ativos fixos" Elas
estavam comprando marcas e acreditando no poten-
cial de expansão das mesmas.
Claramente, entre os profissionais de marketing e pro-
paganda, o discurso sobre a relevância da marca é uma
constante. Então o problema não é admitir que geren-
ciar marca é uma preocupação dos estrategistas de
negócios de empresas em todos os setores. O pro-
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blerna é que "na prática a teoria é outra'.' Por que não
se pratica em toda a sua extensão e profundidade es-
te conceito? Por que os investimentos para as dife-
rentes marcas não indicam isto?
Primeiro, parece existir uma compreensão parcial so-

bre o conceito marca.Mais do que isto,numa mes-
ma empresa ou num mesmo time de marketing ou pro-
paganda podem existir diferentes conceituações.É ób-

vio que isto pode levar a ações diferenciadas. Ou se-
ja, existem problemas quanto ao entendimento da sig-
nificação da marca c a linguagem não é comum.Tam-
bém são poucas as empresas que possuem guidelines

orientando sobre como fazer o desenvolvimento e a
manutenção de marcas.

Sabemos que a síntese de todas as experiências, inte-
rações e emoções do consumidor em relação a uma
marca é o que define o equity desta marca. Estas rela-
ções são contínuas, e cada experiência e cada percep-
ção de todos os elementos do rnix devem se integrar
para se obter o valor que a marca tem para o consu-
midor. De forma similar, gerenciar o equity das marcas

também é um processo dinâmico.
Realmente, sabemos o quanto é difícil compreender
em toda a sua extensão e profundidade o conceito de
marca e gerenciar todo o processo de branding. Muitos
são os conceitos relacionados a esta questão, como
equity, lealdade, benefícios emocionais, valor da marca
para o consumidor, franchise, imagem e personalidade
da marca. Nossa experiência mostra que estes concei-
tos têm diversos significados para os diferentes pro-
fissionais de marketing, propaganda e pesquisa. O pro-
blema é que se fala deles como se todos entendessem
seus significados e assumissem que são comuns.Na
verdade, acreditamos que seria muito benéfico para
as empresas que seus profissionais discutissem estes
conceitos para gerar uma compreensão homogênea
e, conseqüentemente, facilitar a busca de informações
e a elaboração de estratégias.

Qualquer processo de gerenciamento eficiente im-
plica medir e avaliar o que está sendo feito. Durante
muitos anos as medidas sobre marcas foram simples
(awareness, experimentação, imagem etc.), mas nos úl-
timos anos têm evoluído intensamente. Hoje, existem

várias metodologias sofisticadas do ponto de vista téc-
nico que ajudam os profissionais a definir as ações pa-
ra desenvolver ou proteger e também monitorar todo
o processo de branding. Aqui também os investimen-
tos não são elevados cm comparação com a impor-
tância do tema.

Um outro aspecto que pode estar dificultando um in-
vestimento mais significativo em branding é a concep-

ção que os financeiros e/ou CEOs das empresas têm

da marca em comparação com a visão dos consumi-

dores e dos próprios profissionais de marketing.

Para o top management das empresas, marca é princi-
palmente um ativo a ser gerenciado na direção de va-
lor financeiro, um instrumento para aumentar market

share, lucratividade (marcas fortes têm maior margem
de lucro, pois praticam maior preço), proteção con-

tra competidores e cashflow saudável.Tudo tendo uma
conotação financeira e,inclusive,buscando-se um va-
lor maior da corporação. Na verdade, este conceito
já pressupõe o desenvolvimento da marca, ou seja, é
necessário antes um processo que toma tempo ge-
rencial e investimentos. Uma marca forte tem que ser

completa e constante nos seus valores, nos seus sig-
nificados, na capacidade que tem de preencher as ne-
cessidades dos seus consumidores e no impacto psi-
cológico que desperta para gerar afinidade, lealdade,
identificação e também ser percebida como tendo
uma vantagem competitiva, ou seja, ser diferenciada
das demais da categoria de produto em que está pre-
sente.

Como já salientamos, o processo de desenvolvimento
é contínuo,longo e exige estratégias de negócios mui-
to bem arquitetadas. Depois de a marca já estar no
mercado e ter significado e valor relevantes, vem a fa-
se de manutenção e/ou ajustes, na qual a informação
também é fundamental, pois os profissionais têm que

compreender as fortalezas e fraquezas de sua marca,
entender em profundidade como diferentes elemen-
tos se combinam para a criação do equity, bem como
as relações que os consumidores têm com as marcas.
As empresas propiciam tempo, investimentos e orien-
tação para os profissionais exercerem estas funções?
Ou, pressionadas por problemas de cash, juros altos,
influências internacionais e a orientação mais finan-
ceira que predomina no top management levam muito
mais do que seria o desejável para ações táticas do que

estratégicas? Aqui entra a promoção que tem o seu
papel, mas que é mais limitado quando se pensa em
desenvolver marca e todas as suas implicações. Para

nós, uma comunicação integrada e, principalmente, a
propaganda no sentido clássico do termo, têm con-
tribuições significativas para o desenvolvimento e o
fortalecimento de marcas.
As empresas também julgam e avaliam a performance
dos profissionais de marketing muito mais à luz de as-
pectos operacionais,"logísticos e financeiros do que os
relacionados à marca. Na verdade, eles deveriam ser
avaliados também pela contribuição dada ao valor que
a marca tem para os seus consumidores. Aliás, um pu-

blicitário inglês afirmou que marca só existe na mente
dos consumidores, c os profissionais têm que estru-
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turar uma série de ações c cuidar de toda uma sim-

bologia para que a percepção e os sentimentos de-

sencadeados sejam favoráveis.

Um outro aspecto que propicia alguma dificuldade pa-

ra o desencadeamento de processos de branding ade-

quados refere-se à compreensão dos papéis de propa-

ganda e promoção. Claro que ambos são fundamen-

tais,mas deve-se observar cuidadosamente a perspec-

tiva temporal, os objetivos que se pretende e qual se-

ria a melhor combinação entre esses dois instrumen-

tos para o desenvolvimento e/ou manutenção de mar-

cas fortes.Para ajudar na discussão dos papéis seguem

alguns dados e impressões a respeito do tema.

O senso comum e, infelizmente, mesmo alguns profis-

sionais, indicam que a compra é decidida apenas no

ponto-de-venda,mas as pesquisas esclarecem que es-

sa decisão depende da construção da marca.

Para citar uma delas, o trabalho apresentado por Juan

Giraldo e Napoleon Franco (Colômbia) na Conferên-

cia Latinoamerícana da Esomar em 2002 intitulado

"Shopping Behavior in Hypermarkets" conclui (de forma

conservadora em relação a outros estudos) que 60%

das decisões de compra no POP (point of purchase) es-

tão associadas com a marca. Para bebidas matinais (ca-

fé e chocolate), o estudo demonstra que 87% dos en-

trevistados decidiram a respeito da marca do produ-

to antes da compra e apenas 3% mudaram a que es-

tava predefinida por ocasião da compra no POP. Ou-

tra conclusão interessante dessa mesma pesquisa é

que as promoções e as ofertas no POP influenciam

mais os consumidores leais à marca (12%) do que os

demais (2%). Ou seja, compramos mais, mas não mu-

damos de marca em função de promoções.

Mesmo quando o consumidor escolhe uma marca no

ponto-de-venda, a decisão dele depende do valor in-

ternalizado daquela marca e os estímulos presentes

no momento. Ou seja, depende de uma interação en-

tre o significado da marca e as varáveis presentes

quando da escolha, mas o peso do valor da marca já

incorporado c bastante significativo.

Outro estudo, TV-Span, de Andrew Roberts (TNS), pu-

blicado no Admap em novembro/2000, confirma que

lealdade não se comercializa. O consumidor que com-

pra um produto não "promocionado" é significativa-

mente muito mais inclinado a repetir a compra do

que aquele que comprou o produto "promocionado'.'

Vários outros indicadores também mostram o efeito

relevante da propaganda.

Um estudo recente realizado pela UDA (Union des

Annonceurs, da França), avaliando dois anos de in-
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formações de consumo e comunicação dos princi-

pais países desenvolvidos e longas séries históricas no

mercado norte-americano, concluiu que setores com

maior crescimento anunciaram mais (diversos países);

setores financiados pela propaganda são particular-

mente dinâmicos e contribuem duas vezes mais do

que a média para o PNB do país; existe alta correla-

ção entre propaganda e eficiência do crescimento

econômico; o poder de estímulo ao crescimento de

atividades no-media (promoção e oferta) é limitado.

Embora possamos encontrar alguns milhares de es-

tudos que comprovam a correlação entre propagan-

da e vendas, sempre é bom lembrar que além da cor-

relação deve-se considerar também as relações de

causa e efeito.

Um profundo estudo publicado no International Jour-

nal of Advertising (Maxwell K. Hsu and Co., 2002,

EUA) comprova, usando históricos de 1948 a 1995 nos

EUA, que muitos anunciantes ainda definem seus in-

vestimentos em propaganda como função de suas ven-

das, ou seja,quanto mais vende,mais anuncia e quan-

to menos vende, menos anuncia. Altíssima correlação,

mas a relação de causa e efeito está invertida. Porém

é inegável que quem fala mais, cresce mais.

Séries históricas de produtos monitorados pelo ATP

(estudo de tracking) da Millward Brown ao redor do

mundo identificam claramente que ganham participa-

ção de mercado (share) as marcas que têm um quo-

ciente entre "share of voice" e"share of market" maior que

um, ou seja, que anunciam proporcionalmente mais

do que sua participação de mercado.

Na América Latina, os resultados históricos da pes-

quisa Target Group Index (ibope/KMR) associados a

informações de investimento publicitário levantadas

pelo Ibope permitem concluir que a propaganda tem

forte impacto sobre a"taxa de conversibilidade"da in-

tenção de compra.

Setores como o de telefonia celular e aparelhos de

som chegam a ter índices superiores a 100%, ou seja,

o percentual de pessoas que compram o produto no

ano é maior do que o daquelas que declararam estar

interessadas em adquiri-lo no ano anterior. E se acom-

panharmos esses mesmos números de consumo de-

clarado (Target Group Index) e investimento em comu-

nicação (Monitor Ibope) para produtos brasileiros nos

últimos cinco anos, encontramos inúmeros exemplos

do impacto positivo da comunicação sobre as vendas

e, o que é bastante interessante, também do "preço do

silêncio" ou seja, do impacto negativo da ausência da

marca na mídia de massa, independentemente da sua

atividade no ponto-de-venda.

No que se refere à comunicação, portanto, parece va-

ler a famosa frase de Sir Francis Bacon (1561-1626), ad-

vogado e filósofo inglês: "O silêncio é a virtude doso o

tolos'.' Claramente, vários indicadores e estudos mos-

tram o efeito positivo da propaganda, tanto para ala-

vancar vendas, como para construir marcas fortes. Por

que, então, os investimentos em promoção continuam

crescendo em detrimento daqueles voltados para a

propaganda?

Dados preliminares mostram que os investimentos

em promoção cresceram 50% em 2004 e que já têm

participação de 60% das verbas de marketing.Talvez o

significado dado à promoção e mesmo dos diversos

tipos de promoções tenham uma contribuição signi-

ficativa para a construção de marcas fortes que não

estamos conseguindo detectar. Mas vale comentar que

o estudo realizado pela UDA (já mencionado) tam-

bém conclui que um acréscimo de 1% no investimen-

to em propaganda de um setor tem o mesmo efeito

sobre as vendas que uma redução de 1% nos preços

(investimento significativamente maior e sem bene-

fícios relevantes para a marca).

Em função de todos os aspectos considerados, en-

tendemos que branding ainda é uma questão a ser de-

batida. Sugerimos que as empresas e seus profissionais

discutam e definam o conceito de marca e determi-

nem procedimentos para o processo de branding; es-

tabeleçam como medir todos os aspectos do desen-

volvimento e manutenção de marcas fortes; discutam

os papéis de propaganda e promoção no processo de

construção de marcas para definir melhor os seus in-

vestimentos. Enfim, envolvam os outros profissionais

das áreas de pesquisa, propaganda e promoções! Trans-

formem o processo de desenvolvimento e manuten-

ção de marcas numa disciplina com procedimentos

definidos, conceituações compartilhadas e guidelines.

Só assim todos os envolvidos terão uma compreen-

são homogênea e seus papéis facilitados no sentido

de estabelecer ações integradas para o desenvolvi-

mento e a manutenção de uma marca forte.
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