
Drivers para o sucesso
Estudo aponta fatores cruciais para bom desempenho das marcas

Inúmeros fatores podem
levar uma marca ao sucesso ou
ao fracasso, e alguns estão mais
presentes em certas marcas do
que em outras. No entanto, eles
podem ser agrupados em quatro
grandes áreas: forte base de
negócios, produtos excelentes,
clareza de associações e lideran-
ça projetada.

Freqüentemente considera-
dos básicos, os dois primeiros
são atendidos. Na medida em
que são fundamentais para o
sucesso das marcas, garantem os
trabalhos de marketing a serem
explorados no futuro. Os outros
dois estão mais relacionados
à forma pela qual os esforços
de marketing alavancam esses
requisitos básicos.

Nenhum deles pode funcio-
nar de forma isolada, mas cada
um separadamente é capaz de
influenciar significativamente o
sucesso ou o fracasso da marca.
No entanto, todos estão presen-
tes nos melhores cases de su-
cesso - - e muito provavelmente
todos estão ausentes nos cases
de marcas de fracasso que pode-
mos identificar (quadro 1).

BASE FORTE
O primeiro passo é ter os

fundamentos básicos de negó-
cios certos. Estes se traduzem
nos aspectos essenciais do
marketing, como distribuição
e posicionamento de preço
adequados. Devem-se incluir
também outros aspectos mais
amplos, como canal de supri-
mentos eficiente e flexível, além
de estrutura de gerenciamento
que permita resposta mais efe-
tiva às mudanças.

Esses são os pré-requisitos
para o sucesso, mas muitas das
marcas em declínio estão nesse
processo porque não atendem a
esses aspectos básicos. Por outro
lado, várias vezes quando a mar-
ca consegue o básico adequado
e eficiente, já é o suficiente para
crescer praticamente sozinha.
No Brasil pode-se mencionar a
companhia aérea Gol, que ocupa
a segunda posição no ranking do
setor. Sem dúvida seu sucesso

pode ser atribuído à forte base
de negócios - - preços acessíveis
e aceitáveis.

O segundo driver é a garantia
de um produto excelente. Vale
dizer que ele deve pelo menos
ser competitivo e suficiente
para apoiar o trabalho da mar-
ca. No entanto, existem vários
casos nos quais basta a simples
oferta de um excelente produto,
ou de um novo que atenda às

vas dos consumidores quando
se encontram numa janela de
decisão de compra - - uma que
agregue um claro conjunto de
associações será mais atraen-
te do que outra com imagem
enfraquecida, ou sem nenhum
forte destaque ou associação.
O quadro 2 mostra de maneira
bastante correlacionada os
níveis de clareza da marca e o
sucesso nas vendas.

comunicar alguma coisa nova.
O problema é que comunicar
muitas mensagens novas pode
trazer prejuízos à marca. O sig-
nificado, ou a proposta original,
pode se perder e se tornar con-
fuso, ou não muito bem definido.
Em muitos casos encontram-se
marcas iniciando processo de
declínio quando o marketing
perde a visão dos valores que a
fizeram se tornar forte no pri-
meiro momento - - e ela começa
a se recuperar quando esses
valores são reconquistados ou
retrabalhados.

LIDERANÇA
A última característica das

marcas que apresentaram cres-
cimento ou se mantiveram como
exemplos de sucesso é a per-

seus benefícios de forma nova e
contemporânea.

Algumas das mais bem-suce-
didas e que se mantêm assim por
muito tempo fazem exatamente
isso reinventam constante-
mente seus produtos para dar
aos consumidores a idéia de
que continuam a expressar os
valores que carregam. Talvez o
melhor exemplo seja o lança-
mento do iMac pela Apple. Um
excelente produto, o iMac tam-
bém trabalha e reforça a herança
de exclusividade e uso amigável,
com reconhecido sucesso.

Outra maneira de criar per-
cepção de liderança é o uso da
simples visibilidade da marca.
Fazer "barulho" em torno dela
dá uma sensação de momentum
que a deixa mais atraente, e uma

necessidades emergentes dos
consumidores, para um cres-
cimento significativo, mesmo
sem grandes investimentos na
comunicação da marca.

Natura é um bom exemplo
de sucesso no qual produtos
excelentes foram desenvolvidos
atendendo às necessidades dos
consumidores. A marca é forte-
mente associada a tecnologia,
mas também é muito importante
a ampla percepção de sua polí-
tica social e de respeito ao meio
ambiente. Marcas globais, como
Volkswagen, sustentam seu su-
cesso com base na excelência de
seus produtos.

ASSOCIAÇÕES CLARAS
Posicionamento claro e di-

ferenciado é uma característica
presente na maioria das mar-
cas bem-sucedidas. Elas são
lembradas ou se destacam das
outras por alguma característica
específica. Faz todo o sentido
quando se procura entender por
que as marcas têm poder. Elas
são simples conexões mentais
que preenchem as expectati-

Marcas conseguem clareza
por meio da consistência da
sua mensagem/comunicação.
A consistência deve ser traba-
lhada não apenas durante um
período de tempo longo, como
também precisa permear todos
os pontos de contato com o
consumidor.

O poder da consistência
torna-se mais claro quando se
analisam marcas como Skol.
Há vários anos ela tem usado
na sua comunicação a mesma
mensagem - "desce redondo"
-, o que é um dos fatores mais

importantes para seu sucesso.
Dez das principais marcas no
ranking de clareza, retirados do
banco de dados de brand equity
da Millward Brown, estão no
quadro 3.

A experiência tem mostrado
que a clareza é o ponto que o
marketing mais transgride. Isso
acontece porque as equipes
enfrentam a tentação de mudar
e a necessidade freqüente de

cepção de liderança - - aqui no
sentido mais amplo, da líder do
processo. A idéia de liderança
combina benefícios tanto ra-
cionais como emocionais: pode
significar a marca que oferece
os mais recentes e excelentes
produtos, mas também a que
dá sensação de contemporanei-
dade, o que a torna ainda mais
atraente.

A percepção de liderança é
criada de dois modos: com ino-
vação e visibilidade. Inovação é
essencial para manter a oferta
do produto forte e fornecer
razões diretas e racionais para
o consumidor comprar. Mas
também promove a percepção
de que a marca está na frente
do jogo especialmente se a
visibilidade for boa.

Inovação não é inimiga da
consistência. De fato, a inova-
ção é a real oportunidade para
a renovação das marcas, para
reforçar aquilo que as destaca e
demonstrar que podem entregar

parte significativa dessa visibili-
dade pode ser criada por ações
nos meios de comunicação. As
marcas líderes na percepção de
liderança que a Millward Brown
detectou em seu banco de dados
são Apple, Linux, Dolly, Nova
Schin, TAM e Garnier.

Qual o papel da comunica-
ção da marca nesse contexto?
Possibilita trabalhar os quatro
drivers-chave de sucesso. Pode
alavancar a base de negócios e a
qualidade dos produtos, comu-
nicando, mostrando os canais
de distribuição ou as inovações.
Mas é essencial criar clareza de
posicionamento e percepção de
liderança.

Muitos dos cases citados como
exemplos chegaram ao sucesso
sendo excelentes cópias, com
propagandas que alavancaram
posicionamento ou valores da
marca, ou criaram percepção de
liderança - - ou fizeram as duas
coisas. Em particular, o desafio de
criar uma percepção de liderança
reforça a importância da comu-
nicação com alto impacto, espe-
cialmente em termos de brand
memorability ou branding.

A visibilidade é crucial para
criar a oportunidade de comu-
nicar para possibilitar as-
sociações de propaganda que
possam reforçar a experiência
com a marca e agregar interesse
e significado. Vale lembrar que
mostrar uma propaganda com
alta visibilidade é também uma
forma de criar momentum para
a marca.

Text Box
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