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É
a “era das marcas”. Nos últimos vinte anos, as marcas vitoriosas
cresceram em valor e se tornaram nos mais valiosos ativos das em-
presas, suas proprietárias. É essa constatação que explica a enorme
quantidade de livros sobre os vários aspectos da gestão de marcas,
publicados a partir de 1990, quando os acadêmicos descobriram a
oportunidade de sistematizar o que a intuição dos empresários já per-
cebera e os levara a pagar fortunas, antes inimagináveis, pela aquisição
de empresas detentoras de marcas líderes em categorias de produtos
para as quais queriam expandir os seus negócios. De lá para cá, cresce
a adoção de estruturas organizacionais, nas empresas, para incluir cargos
de diretor ou gerente de marcas. E o vocabulário profissional incorporou
mais alguns anglicismos – bem fashion – desnecessários, como:

NA HIERARQUIA DAS
A MARCA
DECISÕES EMPRESARIAIS
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No entanto, apesar desse reco-
nhecimento generalizado do
renascimento das marcas, os com-
pêndios e cursos de administração
e a própria prática de gestão das
empresas ainda não o levam às
últimas conseqüências. No meu
entender, é necessário plantar a
consciência de que, se as marcas
podem ser, quando competen-
temente geridas, os mais valiosos
patrimônios empresariais, então, é
preciso elevar o gerenciamento das
marcas ao segundo nível mais alto
da hierarquia das decisões empre-
sariais. O primeiro, naturalmente,
é formado por aquelas deter-
minações tomadas no “Olimpo
empresarial”, que, como a monta-
nha em cujo topo os deuses gregos,
incompreendidos pelos humanos,
decidiam o destino das coisas
terrenas, os empresários iniciam
seus negócios, inspirados pelos
motivos e visões que só a virtude
meio hermética do empreende-
dorismo (oculta em seus corações
e estômagos, até mais do que em
suas mentes) consegue explicar.

As circunstâncias mais imediatas
que impulsionaram a renascença

das marcas, a partir de meados da
década de 1980, são conhecidas.
A mais fundamental foi o acirra-
mento da concorrência, decorrente
do predomínio gradativo do libe-
ralismo político e econômico sobre
os sistemas estatizantes de todos os
matizes, marcados por eventos
como a queda do muro de Berlim e
as “diretas já”. O resultado dessa
onda de liberdade para empreender
foi a transnacionalização das em-
presas, em seguida à derrubada das
fronteiras protecionistas em partes
cada vez mais amplas do mundo.
A multiplicação das marcas pró-
prias do varejo, resultado do cres-

BRANDING,
para significar gestão de
marcas; ou

BRAND EQUITY,
o valor patrimonial
representado pela marca.

Marcaram o surgimento das
marcas eventos como a queda do
muro de Berlim e as “diretas já”.
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cimento da concentração das com-
pras nas grandes cadeias varejistas.
O surgimento de um grande número
de pequenas marcas locais, “guer-
rilheiras” ou “talibãs”, fruto do espí-
rito empreendedor de pequenos
empresários e que, no seu conjunto,
criaram um clima competitivo im-
pensável até recentemente. A tec-
nologia contribuiu fortemente para
esse renascimento das marcas, de
duas formas. Por um lado, dispo-
nibilizando novos meios de comuni-
cação com os consumidores e com-
pradores, com ênfase no contato
individual ou com nichos muito
bem definidos, propiciados pelo
casamento das novas tecnologias
de comunicação e de proces-
samento de dados. Por outro, ao se
democratizar, com muita rapidez,
reduzindo o grau e a duração das
as vantagens competitivas das
marcas apoiadas nos diferenciais
de desempenho funcional de seus
produtos e serviços. Ganharam
importância, em decorrência,
vantagens competitivas derivadas
de elos de outros tipos, que não os
estritamente funcionais, criados
entre as marcas e os consumidores
(ou mesmo, ainda que de forma
mais restrita, os compradores em-
presariais). São elos apoiados em
fatores emocionais; em oportu-
nidades de auto-expressão; na
satisfação da auto-estima; na admi-
ração pelo comportamento social
da empresa proprietária da marca.

As marcas sempre foram impor-
tantes. Cabe a elas nomear ofertas
empresariais distintas das ofertas de
empresas concorrentes. Para isso,
utilizam um nome, quase sempre
grafado de forma emblemática – o

“logotipo” – e, muitas vezes, tor-
nam-se mais memoráveis e expres-
sivas com o uso de um signo ou um
símbolo. Nome, logo, signo e sím-
bolo distinguem uma marca e
asseguram um padrão de desem-
penho, uma responsabilidade

jurídica assumida com o comprador
e o direito à propriedade dos dife-
renciais do produto ou serviço
“marcado”; sejam esses direitos
decorrentes de patentes e carac-
terísticas registráveis, seja de
percepções construídas – geral-

O surgimento de um grande número de pequenas marcas locais,
“guerrilheiras” ou “talibãs”, fruto do espírito empreendedor de
pequenos empresários e que, no seu conjunto, criaram um clima
competitivo impensável até recentemente.

✲



Ivan Pinto

85 J A N E I R O / F E V E R E I R O  D E  2 0 0 6  –  R E V I S T A  D A  E S P M

mente ao custo de investimentos
pesados e continuados ao longo de
muito tempo.

Mas, nas décadas recentes, a partir
de 1950, pesquisadores de marke-
ting, psicólogos, sociólogos, antro-
pólogos e alguns publicitários,
com aguda percepção das atitudes
dos consumidores, constataram,
com certeza crescente, que as
pessoas se relacionam com as
marcas de uma forma que excede
a mera conveniência de evitar
decisões novas a cada compra,
uma conveniência apenas apoiada
na satisfação com um desempenho
percebido numa compra anterior;
mas sim de uma forma mais
profunda e que não pode ser ex-
plicada, apenas, pelos motivos de
ordem prática e racional. Con-
cluíram que as pessoas per-
sonificam as marcas e que atri-
buem a elas, em conseqüência,
personalidades a que se afeiçoam
– ou que rejeitam – dependendo
dos seus próprios conjuntos de
atitudes e emoções.

Descobriram mais: que esse apego às
marcas pelos consumidores, apoiado
em vínculos de natureza emocional
e, muitas vezes, na possibilidade de
que certas marcas lhes sirvam como
veículo para exprimir para os outros –
e para si mesmos – a sua própria
personalidade, permite às empresas
superar as limitações da indiferen-
ciação por desempenho funcional e
criar poderosos diferenciais com raízes
na emocionalidade presente no com-
portamento de compra das pessoas.

Essa possibilidade é tão sólida, que
a própria segmentação dos merca-

Importante, também, a nova per-
cepção das marcas pelas pessoas;
passou a permitir às empresas
resolver alguns dos problemas cru-
ciais para a eficácia dos seus re-
sultados num ambiente de negócios
radicalmente novo. Cada vez mais
presente, com a aceleração do
progresso tecnológico, está o risco
da súbita obsolescência dos seus
produtos e serviços. A queda das
barreiras nacionais para a definição
do tamanho dos mercados, que se
tornam velozmente regionais,
continentais e mundiais, além de
agravar o clima competitivo, en-

Utilizam nome, quase sempre
grafado de forma emblemática –
o “logotipo” –, e, muitas vezes,
as marcas tornam-se mais
memoráveis e expressivas com o
uso de um signo ou um símbolo.

✲

Certas marcas servem como veículo para exprimir
para os outros – e para si mesmos – a sua
própria personalidade.

✲

dos passou a incluir critérios atitu-
dinais, fundados nas semelhanças
de sentimentos de grupos de pes-
soas a respeito de certa categoria
de produtos ou serviços, indepen-
dentemente dos paralelos de idade,
gênero masculino ou feminino,
residência, religião, renda, profis-
são, formação escolar e outros
descritivos semelhantes, que
definiam as segmentações geo-
demográficas tradicionais.
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careceu, brutalmente, a conquista
e a manutenção de participações
de mercado. Isso é mais verdadeiro
ainda nas cada vez mais numerosas
categorias ditas “maduras” de
produto ou serviço, aquelas de
crescimento apenas vegetativo,
alcançado pela continuada me-
lhoria dos níveis de renda, que
tornam produtos e serviços dis-
poníveis para fatias cada vez mais
largas das populações, ainda mais
com a veemência, cada vez maior,
da competitividade. Introduzir
novas marcas a consumidores que
se libertam das antigas dominân-

cias mono e oligopolistas, consu-
midores exigentes, seduzidos por
concorrentes cada vez mais
competentes, é caríssimo. A so-
lução de estender geografica-
mente marcas existentes a mer-
cados distantes e distintos custa
fortunas maiores ainda. A aber-
tura das empresas a investidores
individuais, que delas dependam
para a remuneração das suas
economias, provoca demandas às
direções empresariais  nunca
experimentadas antes,  justa-
mente na direção do crescimento
e da expansão.

A gestão das marcas contribui
decis ivamente para resolver
essas questões básicas das em-
presas de hoje.

Primeiro, aplicando o novo conhe-
cimento sobre o intrincado relacio-
namento das pessoas com as
marcas, para criar vínculos mais
resistentes e perenes com os con-
sumidores, moldados em motivos
que vão além da simples percepção
de qualidade e de desempenho,
que era o padrão resultante da
Revolução Industrial e que vigorou
até meados do século passado. Lem-

O novo conhecimento sobre o relacionamento das pessoas com as marcas, para criar vínculos mais resistentes
vão além da simples percepção de qualidade de desempenho, que era o padrão resultante da Revolução Industrial.✲
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bram-se do “benefício básico de
consumo” e do “reason why?”

Segundo, desenvolvendo e intro-
duzindo, nos segmentos de interes-
se estratégico, quando financei-
ramente viável, novas marcas
desenhadas para expressar uma
personalidade atraente para o
segmento visado, e não apenas um
desempenho, um “produto” eficaz
– que continua sendo necessário,
mas não suficiente.

Terceiro, utilizando o novo conhe-
cimento sobre o significado das
marcas, para expandi-las – quando
elas já forem marcas de sucesso –
para outras categorias de produto
ou serviço, desde que dentro do
que eu batizei de mesma “cate-
goria de percepção”, isto é, ca-
tegorias de produto ou serviço
distintas – como sabonete e
xampu, ou automóveis e moto-
cicletas, ou canetas e relógios, ou
chocolates e leites, ou financeiras
e seguradoras, ou tratores e botas,
ou carros off-road e acessórios de
viagem – mas que, na percepção
das pessoas, estejam unidas por
percepções de utilidade, momento
e local de uso, ou de emoções
comuns, ou de oportunidades de
auto-expressão, como, nos exemplos
acima, Dove, BMW, Mont Blanc,
Nestlé, Real ABN AMRO, Cater-
pillar (sim, existem botas Cater-
pillar), Jeep (sim, existem malas,
óculos de sol, lanternas Jeep).

Quarto, quando a expansão para
outras categorias de produto ou
serviço num dado mercado, ou a
expansão geográfica forem as
estratégias decididas para o cres-

cimento, e novas marcas ou exten-
sões de marcas existentes provarem
ser inviáveis – pelo custo, pelo
tempo envolvido, pelo risco ele-
vado, pela ultrapassagem de uma
“categoria de percepção” – então,
apelando para o recurso da
aquisição de marcas estabelecidas
e reputadas nos mercados e seg-
mentos visados. Foi, justamente, o
apelo a esse recurso, notadamente
a partir dos anos 80, que disparou a
consciência das empresas e dos
acadêmicos para o enorme valor
patrimonial de uma marca sólida,
quando empresas que tinham deci-
dido, por prementes razões estraté-
gicas, entrar em mercados nos quais
não competiam, compraram outras
empresas, líderes naqueles merca-
dos, a preços vistos na época como
absurdos. Na realidade, as empre-
sas compradoras estavam adquirin-
do, via as marcas já estabelecidas
das empresas adquiridas, uma
entrada segura nos mercados em
que precisavam atuar. Foi assim

quando o Grupo Altria (então Philip
Morris), querendo reforçar sua
posição em alimentícios, comprou
a Kraft por 12,9 bilhões de dólares
em 1988; que a KKR – Kravis,
Kohlberg, Roberts – comprou a
RJReynolds Nabisco, no ano
seguinte, por 31,9 bilhões; que a
Unilever Brasil (então Gessy Lever)
adquiriu a Cica e a Kibon; que a
Unilever adquiriu a Best Foods
(proprietária, no Brasil, da Refina-
ções de Milho); que o ABN AMRO
Bank comprou o Banco Real – e a
lista é infindável.

Quinto, quando uma marca da
empresa caminhar para a “terceira
idade” – idealmente, bem antes
disso – e correr o risco de se tornar
um mero “bichinho de estimação”
no rol de marcas da empresa, reju-
venescendo a marca. Esse reju-
venescimento não significa, neces-
sariamente, alterar o desempenho
do seu produto, mas a “linguagem”
expressiva da marca, para que

Utilizando o novo conhecimento sobre
o significado das marcas, para
expandi-las – quando elas já forem
marcas de sucesso – para outras
categorias de produto ou serviço,
desde que dentro do que eu batizei de
mesma “categoria de percepção”, isto
é, categorias de produto ou serviço
distintas: como tratores e botas da
Caterpillar.

✲
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continue a exprimir a mesma
personalidade à luz das per-
cepções renovadas para os dias
de agora (como melhorar signifi-
cativamente o “desempenho” das
Havaianas, ou do sabonete Lux,
ou dos Cotonetes?).

Essas e outras questões para a
gestão exitosa das marcas são vitais
para o sucesso empresarial no novo
ambiente. Elas não devem ser
confinadas a um trecho do capítulo
“Produtos” nos livros de adminis-
tração de marketing, como ainda
ocorre. Não devem ser compreen-
didas apenas como mais um item
diferenciador do “P” de produto, no,
antes útil, mas hoje simplista,
mnemônico dos “4Ps” (que não são
nem 4 nem Ps, embora o fossem na
linguagem de 1962, quando foi
criado por Eugene McCarthy).

Menos ainda, devem ser relegadas
ao quarto ou quinto escalão das
decisões estratégicas, depois das
decisões de empreendedorismo,
gestão empresarial, gestão de mar-
keting (e, às vezes, ainda, de ge-
rência de produto).

Minha proposta, então, é que a
estratégia de marcas seja vista pe-
las empresas como vinda logo em
seguida àquela decisão, “olímpi-
ca”, dos empreendedores e seus
gestores delegados, de iniciar ou
expandir um negócio; que a estra-
tégia de marcas, organizadas num
sistema baseado nos objetivos
empresarias, preceda às decisões
de marketing que, na minha visão,
é o implementador das marcas; que
preceda, mesmo, às decisões de
recursos humanos, financeiros, de

TI e de pesquisa e desenvolvi-
mento de produtos e serviços
que dela dependerão, via
as estratégias de mar-
keting dela decorrentes,
para aportar os recursos
que permitam, à empresa,
a conquista de todos os
públicos ao longo de toda, e
cada vez mais complexa,
cadeia de distribuição, para as-
segurar, no fim, o que interessa:
amarrar o patrocínio continuado
dos consumidores (ou compradores
empresariais), às marcas de pro-
priedade da empresa.

Essa proposta não ignora as
dificuldades de estrutura,
processos e, pior, de convicção,
envolvidas na implementação
dessa elevação das marcas ao
nível mais alto da hierarquia das
estratégias empresariais. Mas ela
é coerente com o que sabemos
hoje sobre os consumidores, sobre
as marcas, sobre o valor patri-
monial que o relacionamento
entre os dois representa para a
empresa e que pode exceder, em
muitas vezes, o de todos os seus
outros ativos.

O ambiente competitivo mudou.
Vai se tornar cada vez mais árduo,
cada vez mais rápido. Nos últimos
40 anos, já deglutiu a mudança da
empresa produtiva para a empresa
de marketing. Está mais do que na
hora da empresa de marcas.

AUTOR

ESPM

IVAN PINTO
Coordenador dos Cursos de Pós-

Graduação com o Mercado da

ESPM; diretor da Central de Cases

ESPM-Exame; membro do Conselho

Superior do CONAR.

As havaianas possuem uma
“linguagem” expressiva de marca,
para que continue a exprimir a
mesma personalidade à luz das
percepções renovadas para os
dias de agora.
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