
Al Ries: pense na Marca como se fosse uma pessoa...  

 
Entrevistado(a): Al Ries  

 
Na construção de uma Marca Global, devem ser mantidas as suas identidades locais e então, usar 
isso como a alavanca para globalizar  
 
“Todos os sucessos actuais da Internet têm sido Marcas totalmente novas”, afirma o nosso 
entrevistado, reforçando, “O perigo é tentar fazer as duas ao mesmo tempo...”  
 
É através desta convicção temática que, Al Ries dirige esta interessante inovadora entrevista.  
 
Na opinião de Ries, é através de uma relação definida e quase hierarquizada entre o trinómio 
Marca / Globalização / Consumidor que a definição e a usabilidade do Marketing difere e areja ao 
nível da criatividade produtiva e futurista.  
 
Assim, e no que diz respeito à construção da Marca, o seu objecto de estudo por excelência, Al 
Ries revela que a Publicidade, na sua perspectiva não pode a construir: quem o faz são, sim, as 
Relações Públicas: “As Relações Públicas são o poder aéreo e a Publicidade a Infantaria... Não se 
deveria avançar para uma campanha Publicitária sem, primeiro, “suavizar” a mente dos público-
alvo com as Relações Públicas”...  
 
Ries considera ainda o Marketing como uma táctica conceptual de guerra e envereda pelos 
caminho do paralelismo bélico e das leis do Xadrez para sistematizar modos de aproximação 
preceptiva no lançamento das novas Marcas, primeiro e, depois, da solidificação da sua presença 
na mente do consumidor.  
 
E é deste modo que questões sobre temas relativos às Leis da Imutabilidade sobre o as Marcas na 
Internet, à Importância do Marketing e das suas ferramentas na valorização da Marca, às 
Estratégias de Globalização, entre tantas outras vão sendo esclarecidas explícita e 
conscientemente pelo nosso entrevistado deste mês.  
 
MktOnline.net - Qual é a estratégia para uma marca passar a ser global sem perder as suas 
especificidades locais nos diferentes mercados onde está implementada ?  
 
Al Ries – Pense na Marca como se fosse uma pessoa. Mesmo uma personalidade global como a 
Madonna tem de vir de algum lado! Assim, a Madonna é uma Marca Golbal com uma Identidade 
Americana. A Mercedes-Benz é uma Marca Global com uma identidade Alemã. Prada é uma Marca 
Global com uma identidade Italiana. A Coca-cola é uma Marca Global com uma identidade 
Americana…  
 
Na construção de uma Marca Global, devem ser mantidas as suas identidades locais e então, usar 
isso como a alavanca para globalizar.  
 
Ao fazer-se isso, contudo, deve-se ter a consciência de que algumas identidades locais não se 
emprestam para a construção de marcas naquela categoria.  
 
Uma cerveja Francesa, por exemplo, não poderá vir a ser global. Um vinho Francês, é claro, pode. 
O inverso é verdade para o vinho Alemão e para a cerveja Alemã.  
 
MktOnline.net - Na sua opinião, como podem as empresas lançar uma Marca que lhes permita, ao 
mesmo tempo, servir e manter os seus já clientes e capturar novos?  
 
Al Ries - Em vez de pensar em modos de servir e manter os clientes, as empresas que lançam 
novas Marcas devem pensar em tentar criar novas categorias. As melhores e mais poderosas 



Marcas Globais são e estão, quase sempre, baseadas em novas categorias. A ‘Body Shop’ foi a 
primeira loja de cosméticos a vender cosméticos “naturais”. A Volvo foi o primeiro automóvel a 
focar a “segurança” como o seu primeiro benefício. Red Bull foi a primeira “bebida energética”…!  
 
MktOnline.net - De que modo Marcas Multinacionais estão a ser afectadas pelas acções de 
bloqueio da anti-globalização e do anti-amercanismo (ex. a mecca-cola) ?  
 
Al Ries – A curto prazo deverá existir algum prejuízo, mas a longo prazo, os sentimentos de anti-
globalização e de anti-americano não vão atingir as marcas Americanas de um modo sério.  
 
É estranho. Tendemos a odiar os nossos inimigos e a amar os nossos amigos, mas tendemos, 
também, a respeitar os primeiros e a desrespeitar os segundos!… Em todos estes anos que temos 
estados no mercado, os amigos pessoais nunca nos facultaram, de todo, nenhum negócio: Há 
sempre a tendência de não respeitar alguém que conhecemos excepcionalmente bem...  
 
Vivemos numa comunidade fora da cidade de Nova York que teve um grande peso judaico. Qual 
foi um dos carros mais populares nesta comunidade? o Mercedes-Benz. Será que o povo Judeu 
gostava de Alemães? Não, não gostavam. A maioria deles odiava-os! Eles só os consideravam 
como os melhores construtores de automóveis!…  
 
MktOnline.net - É o Marketing, ainda, uma táctica de guerra? Que novas tácticas e estratégias for 
am trazidas pelas Novas Tecnologias ?  
 
Al Ries – É ainda uma táctica de guerra no sentido conceptual, naquele em que a competição é o 
inimigo e o consumidor é o terreno a ser conquistado. O Marketing é como um jogo de xadrez: 
um jogo também baseado na analogia bélica que tem como intuito conquistar o rei (que, em 
tempos antigos, foi sempre o objectivo da guerra.)  
 
A somar aos princípios da ofensiva, defensiva, flanqueamento e tácticas de guerrilha, (das quais 
nós falamos no livro “Marketing Warfare”) também existe uma analogia muito boa entre as 
ferramentas de guerra e as ferramentas de Marketing.  
 
As tácticas de guerra modernas, dos nossos dias, a primeira arma é o poder aéreo: não é possível 
ganhar uma guerra a não ser que controle o céu. Para além disso, não se parte para um ataque 
de infantaria antes do inimigo ter sido “acalmado” pelo poder aéreo.  
 
Em Marketing, as Relações Públicas são o poder aéreo e a Publicidade a infantaria, ou seja, não se 
deveria avançar para uma campanha Publicitária (um ataque de infantaria) sem , primeiro, 
“suavizar” a mente do público alvo com as Relações Públicas (o poder aéreo).  
 
MktOnline.net - Como podem as Marcas que foram afectadas contornar o problema?  
 
Al Ries – Usando a analogia militar, as Marcas devem conhecer a posição que ocupam nas mentes 
dos indivíduos. O líder deve jogar à defesa e bloquear os ataques das marcas mais pequenas, isto 
é, a marca nº2 pode atacar, mas eles devem fazê-lo em frente reduzida, como a um atributo, por 
exemplo…  
 
Uma companhia mais pequena deve lançar um ataque de flanco. Por outras palavras, criar uma 
nova categoria em que pode ser a primeira. Assim, uma empresa muito pequena pode vir a ser 
guerrilha quando passa a apelar a pequeno segmento de mercado.  
 
MktOnline.net - Como pode uma empresa ajustar a sua Marca através das potencialidades das 
novas tecnologias?  
 



Al Ries - Das nova tecnologia mais importante é a Internet. Em vez de se usar a Internet para 
melhorar o posicionamento da Marca na mente do consumidor, a direcção mais apropriada para 
esta ferramenta é criar uma Marca totalmente nova. Todos os sucessos actuais da Internet têm 
sido MArcas totalmente novas: Amercan Online, Amazon, Ebay, Expedia, Google, Priceline, etc.  
 
MktOnline.net - Quais são as diferenças entre ter uma Marca com estratégias online e outra com 
estratégias off-line ?  
 
Al Ries – O perigo é tentar fazer as duas em simultâneo… Barnes & Noble, a maior cadeia de 
livrarias está a tentar competir na Internet com a Amazon. Infelizmente, a Barnes & Noble está a 
usar o nome da sua cadeia na Internet, o que está a confundir os consumidores. Uma estratégia 
mais acertada teria sido entrar com um nome em separado para o website.  
 
MktOnline.net - Quais são as principais Leis da Imutabilidade para a Internet Branding ?  
 
Al Ries – Permita-me que as enumere para facilitar a sua interpetação:  
 
1. O site deve ter um nome único e separado, que também deve ser curto, de fácil pronunciação e 
dicção;  
 
2. O site deve tentar ser o primeiro numa categoria nova. O Amazon é o primeiro em livros, por 
exemplo;  
 
3. O primeiro objectivo do site deveria ser vender produtos ou serviços e não vir a ser um meio 
para os anunciantes. A Publicidade nunca virá a ser um factor de peso na Internet . Porquê? 
Porque a Internet é “interactiva” e é muito fácil para os consumidores desligarem um anúncio.  
 
MktOnline.net - De que forma uma Marca pode sobreviver à Internet ?  
 
Al Ries – As melhores Marcas na Internet serão só Marcas na Internet. Por tentar ser ao mesmo 
tempo um vendedor físico e um vendedor na Net, perde-se o objectivo nuclear. A longo prazo, 
Marcas físicas serão Marcas físicas e Marcas da Internet serão Marcas na Internet e existirão 
muito, muito poucas que serão as duas.  
 
MktOnline.net - Qual é a importância do Marketing e das suas ferramentas para valorizar a Marca 
?  
 
Al Ries - Existem dois aspectos na construção da Marca: os aspectos físicos da Marca ela própria e 
os programas de Marketing usados para o seu lançamento.  
 
Ambos são usados para tentar criar valor para a Marca, mas eles são apenas ferramentas. De 
facto, o Objectivo é tentar crias uma percepção favorável nas mentes dos consumidores. 
Obviamente, o produto é importante e o Marketing é importante mas o objectivo último, o único 
que irá determinar o quão valorativa a Marca é, é a percepção que existe na mente.  
 
O ponto de suporte e de intenção deverá ser sempre em criar essas percepções favoráveis.  
 
MktOnline.net - Porque é que defende que as estratégias de Publicidade que promovem, falham?  
 
Al Ries - A nossa opinião é que a Publicidade não pode construir uma Marca: só as Relações 
Públicas o podem fazer. O que a Publicidade pode fazer, contudo, é manter a Marca uma vez que 
ela tenha sido construída por outros meios.  
 
A Publicidade tem um papel vital nesta fase da campanha de manutenção da Marca, mas não no 
seu lançamento.  



 
MktOnline.net - De que modo a Marca deve ser promovida e qual é a importância e valor actual 
das Relações Públicas?  
 
Al Ries – Deve-se começar pelas Relações públicas e só mudar para a Publicidade quando se tiver 
alcançado as tais percepções favoráveis. Para além disso, a Publicidade devera repetir e reforçar 
essa percepções e não tentar acrescentar novas ideias e conceitos à Marca.  
 
MktOnline.net - E finalmente, que conselhos dá aos Marketeers da nova geração ?  
 
Al Ries – Terem uma mente aberta. Não terem por garantido o que as pessoas no passado 
disseram acerca do Marketing, do seu papel e função.  
 
Manterem uma observação constante, estando atentos ao que funciona ou não no Marketing e 
saberem actuar em conformidade.  
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