
ENTREVISTA — GILSON NUNES

Espelho da alma
das corporações

Marca deixa de ser apenas imagem e expõe valores da
intimidade empresarial, explica especialista de multinacional

• TUGA MARTINS

Conhecido como Era das Marcas, o
Século XXI traz na bagagem o ár-
duo aprendizado dos anos 1980,

quando o princípio de marca como
questão apenas de imagem chegou ao
ápice e ruiu. Sobram exemplos de em-
presas de marcas fortes que sucumbi-
ram a aspectos da comoditização para
garantir market share e apostaram re-
cursos substanciosos em publicidade a
fim de construir apenas a imagem de-
sejada pelos consumidores. Atualmen-
te, marca trafega muito além da ima-
gem. Conceitos como força da marca,
brand equity, valor da marca, valor
econômico criado pela marca, arquite-
tura, identidade, essência, imagem e
brand awareness constam de reuniões
de direções corporativas e são levados
em alta consideração por
investidores, analistas
de bolsas, bancos de
investimento, conta-
dores, órgãos de go-
verno, Imprensa e
escritórios de advocacia.

No Brasil, o assunto começou a ga-
nhar massa crítica há pouco tempo. Na
vanguarda, o economista com MBA
pela London Business School, Gilson
Nunes, conduz para o interior do am-
biente corporativo nacional técnicas e
metodologias de gestão de marcas,
aceitas mundialmente por órgãos de re-
gulamentação. "Todas as grandes em-
presas nacionais já têm processo de
gestão de marca, das médias 40% e das
pequenas, 10%" — diz. Gilson Nunes é
presidente da inglesa Brand Finance no
Brasil, Chile, Argentina e México, e
CEO da Editora Superbrands. A Brand
Finance está presente em todo o mundo
e é líder no nicho de gestão e avaliação

de marcas. A empresa tem 10 anos de
mercado e está há três no Brasil.

LivreMercado — O objetivo da ges-
tão da marca é conferir valor e acentuar
o caráter de perenidade. O que não po-
de escapar aos olhos das empresas na
gestão de marca?

Gilson Nunes — Gestão de marca
tem a ver com gestão de valor. Em qual-
quer programa, o supra-sumo da questão
é entender que se trata de gestão de valor
gerado que se cria junto ao público e
consequentemente com a empresa. Não
só para o consumidor, mas para o públi-
co de maneira geral, o conhecedor, o sta-
keholder, o acionista. Se for hábil o sufi-
ciente em um bom programa de gestão
para criar valor para esse públicos, con-
sequentemente cria valor para o negócio
e para a própria empresa em última ins-

Maior parte das empresas brasileiras tem postura

da indústria, do patrão, da Fiesp, do sindicato

tância. Ou seja, preço de ação melhor,
valor de mercado melhor, lucro melhor,
retorno melhor.

LM — E o que é um bom programa
de gestão de marca?

Gilson Nunes — Na verdade a equa-
ção envolve dois aspectos. Uma boa ges-
tão do lado da oferta e da demanda. Na
prática isso significa o seguinte: gestão
de marca tem a ver com gestão de leal-
dade, ou seja, tenho de fazer com que o
meu público seja cada vez mais leal a
mim e não ao meu concorrente, que
compre de mim com freqüência e no
tempo, que fique comigo por anos e
anos, que prefira e recomende minha
marca. Daí a idéia de lealdade que traz a

questão do pacto social que se cria com
o consumidor no sentido de que exista
uma identificação, um compartilhamen-
to de valores, de percepções, de filoso-
fias, de comportamentos, princípios éti-
cos e morais inclusive. A relação se esta-
belece como num casamento, um acordo
no qual não está prevista traição. Então,
gestão da marca é descobrir meios de
alavancar uma base de consumidores ca-
da vez mais leais e para fazer isso é pre-
ciso algo simples em tese e difícil na
prática. Marca precisa ter proposta de
valor, uma promessa que é passada pela
comunicação e que tem de ser cumprida
na prática, tem de entregar. Se promete
ética e responsabilidade, se promete pro-
duto bom e inovador, se promete servi-
ços adequados e atendimento decente,
tem de cumprir. Não basta fazer maravi-
lhosas campanhas de comunicação e
marketing se o produto não funciona,
quebra fácil, o 0800 não atende ou de-
mora a dar resposta. O que faz a diferen-
ça é ter equilíbrio entre a imagem e a en-
trega da marca, da proposta de valor. É
preciso ter bom equacionamento dos
dois lados: do que se fala e do que se en-
trega como produto ou serviço.

LM — Marca é, potencialmente, o
maior gerador de valor de que qualquer
instituição pode dispor. Como uma mar-

ca pode criar valor
econômico para
uma empresa?

Gilson Nunes —
Para identificar o que

chamam de valor agrega-
do, valor econômico gerado pela marca
à empresa, é preciso detalhar a cadeia de
valor da marca. É conhecer o processo
desde o momento que se tem plano de
ação da empresa que identifique com a
marca, plano em comunicação, marke-
ting e publicidade, até promoção, estra-
tégia de preço, inovação, produto novo,
o serviço, canal de distribuição, tudo
aquilo que envolve conceito de marca,
ações que desenvolvem pela empresa.
Não se trata apenas de imagem. É um
trabalho que envolve toda a companhia e
não somente o departamento de marke-
ting e comunicação. Depois de identifi-
car as ações e a proposta de valor e posi-
cionamento que a marca tem, o passo se-
guinte é saber quais os indicadores que
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definem a marca nessa cadeia de valores.
Porque quando se faz campanha publici-
tária ou promoção em ponto-de-venda,
ou quando o consumidor adquire produ-
to ou serviço, está desencadeado o pro-
cesso de valor uma vez que os vários
contatos com o público criam novos con-
ceitos de valor. Quer dizer: se o consumi-
dor tiver um péssimo atendimento, isso
vai afetar o conjunto todo.

LM — E quais são esses indicado-
res?

Gilson Nunes — Os mais comuns são

reconhecimento da marca, imagem, per-
cepção, qualidade, satisfação, atendimen-
to, preço, performance do produto, assis-
tência técnica, SAC. Tudo varia muito de
marca para marca. Mas todos esses indi-
cadores têm medidas que permitem posi-
cionar as marcas nas áreas de atividade.
Para isso existem pesquisas de mercado.
Às vezes a informação está dentro da em-
presa, solta. Identificam-se os indicado-
res, mede-se, buscam-se métricas e apre-
senta-se a performance de determinada
marca em vários quesitos. Preço, atendi-
mento, recall da publicidade.

Depois que se tem esses indicadores
da marca é preciso conectá-los com os
keep eyes do negócio. Ou seja: com os
indicadores de performance chave do
negócio que podem ser lucratividade,
consumidor, número de pontos-de-ven-
da, quantidade média de compra, fre-
qüência de compra, capacidade de ven-
der para novos serviços. Existe uma ga-
ma muito específica de indicadores de
cada negócio e que são relevantes, por-
que o consumidor vai reconhecer o tra-
balho bom com produtos, atendimento,
ponto-de-venda, preço, marketing, cam-
panha publicitária e vai ficar satisfeito,
leal, vai preferir a marca, vai comprar
mais e consequentemente, lá no final, a
marca pode conseguir aumentar a parti-
cipação de mercado que é outro indica-
dor, o qual chamamos de performance,
que é a capacidade que a empresa tem de
crescer no mercado, atingir liderança e
não só em termos de market share, mas
em percepção de preço. É quando marca
começa a influenciar o preço. Quando se
fortalece, intuitivamente o consumidor
não se incomoda em pagar mais para ad-
quirir e usar aquela marca. Aí a marca
agrega valor econômico ao produto. Há
quem pague 20% mais caro para usar
Nike, por exemplo.

Quanto mais tempo se mantém esses
processos, maior fica a base de consumi-
dores, maior fica o market share. Nesse
ponto surge outro grupo de indicadores
de medidas: os financeiros, onde apare-
ce o valor econômico. Ou seja, como es-
sa excelência da marca interfere nas re-
ceitas, nos lucros, nos custos de marke-
ting. Porque quanto maior o poder de
atratividade da marca, menores são os
investimentos em publicidade, porque
num determinado momento a marca se
torna autoridade e dispensa altos investi-
mentos em propaganda e promoções.

Por exemplo: a Adidas voltou a in-
vestir em marketing e está injetando
mais recursos do que a Nike porque a
Nike está num momento maduro de
atratividade da marca. Então, o valor
econômico da marca é o resultado do
processo de gestão da marca no fluxo
de caixa. Hoje é possível medir tudo is-
so. Existem técnicas de Primeiro Mun-
do que a Brand Finance utiliza no dia a
dia. Conseguimos apresentar para uma
empresa o valor do negócio bem como
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o valor da marca dentro do negócio.
Conseguimos atribuir o valor específi-
co criado pela marca.

LM — Na última década várias
marcas famosas desapareceram do
mercado enquanto outras apareceram
com força fenomenal. Como se dá a
curva de ascensão e queda de marcas
em razão da larga concorrência e alta
competitividade ?

Gilson Nunes — É exatamente por
isso que marca hoje é tema cada vez
mais recorrente, é assunto de boarding
de empresas, de reunião de diretoria, é
mundial. É cada vez mais requisitado
porque as empresas enfrentam conjuntu-
ra de extrema concorrência. Quando se
está em ambiente muito competitivo,
com muitas ofertas, com novos produtos,
novas marcas, muito segmentado, inclu-
sive com a própria mídia segmentada, o
desafio das empresas deixa de ser produ-
to. Não basta mais simplesmente dizer
'eu tenho um belo carro' ou
'eu tenho uma bela rou-
pa', ou ainda 'eu posso
produzir uma roupa
melhor do que a Nike,
melhor do que a Gap'.

Essa é a grande diferença em relação
às últimas décadas. Hoje é preciso dife-
renciar no intangível e isso tem a ver
com marca. Intangível é o grau de rela-
cionamento que se tem com o público. É
trazer para essa relação aspectos que não
são diretamente relacionados ao produto.
Não é porque um carro é bom que vou
comprar da Ford ou da GM. Cervejarias
e indústrias automotivas são exemplos
clássicos dessa diversidade de ofertas.
Temos pesquisas que mostram que os
consumidores não sabem mais diferen-
ciar. Perderam a referência. E isso signi-
fica comoditização, que é o contrário do
que a gente está falando. É a falta de ha-
bilidade das empresas em se diferencia-
rem nos aspectos intangíveis.

A indústria automotiva brasileira não
tem investido em relacionamento. A
Fiat foi a única que começou a traba-
lhar, porque fez 30 anos de Brasil, com
comerciais nos quais não se vê carro. Is-
so é inédito. Cervejas então, sempre loi-
ras, morenas, muita mulher na praia,
brincando, todo mundo bonito. Tudo
igual. Nova Schin foi um fiasco nesse

sentido porque o consumidor não viu
nada de novo, uma vez que o foco está
na gestão de produto e não da marca.
Marca envolve maturidade muito gran-
de da empresa em perceber que a rela-
ção com o público não é mais baseada
em produto. Não basta mais ter um pro-
duto bom, de qualidade e preço bom,
competitivo. Isso não é mais diferen-
cial. Não se diferencia mais na qualida-
de, na competência ou na competitivi-
dade. Hoje se diferencia em aspectos
como design, cor, status, valores. Por
que hoje responsabilidade social e meio
ambiente passam a ser valorizados?

LM — O que é necessário para sus-
tentar uma marca nesse mercado como-
ditizado e o que fazer para não deixar
cair na vala comum?

Gilson Nunes — Fortalecer marca
demanda criar valores agregados nes-
ses lados intangíveis. Quando a gente
fala de aspectos como responsabilidade

Gestão da marca é descobrir meios de alavancar

é o peso do cliente interno para a cons-
trução da marca?

Gilson Nunes — É fundamental. A
questão da marca envolve todos da em-
presa, não só o pessoal do marketing.
Área de produção, de desenvolvimento
de produto, distribuição, todos têm con-
tato direto ou indireto com o público, se-
ja pelo 0800 que é direto ou com o rela-
cionamento íntimo que tem com o pró-
prio produto. Então, se o processo fabril
polui o meio ambiente, como no caso da
Cataguazes-Leopoldina que falava que
era empresa responsável etc e tal até que
aqueles resíduos transbordaram no rio e
causaram desastre ecológico.

Isso demonstra que dentro da em-
presa os funcionários e os processos de
trabalho e fabril, assim como os equi-
pamentos, o comportamento da empre-
sa, na verdade não eram naquele senti-
do. São questões fundamentais porque
é de onde vem a consistência da entre-
ga. Ou seja: 90% da consistência da

entrega estão nas
mãos dos funciona-

uma base de consumidores cada vez mais leais

social e meio ambiente, não basta sim-
plesmente chegar e fazer como 90%
das empresas brasileiras e de outros
países estão fazendo, que é falar que o
lema é responsabilidade social ou qual-
quer outro como se fosse um decreto.
Coloca-se na missão, nos valores, mas
na prática é outra realidade.

Não adianta a empresa pregar ética,
transparência e responsabilidade am-
biental se a fábrica é suja, os funcioná-
rios não usam capacete de segurança. O
mais importante é ter consistência no
que fala e no que entrega. Falar é fácil,
todo mundo fala. O duro é ser consisten-
te porque para entregar o que se fala, o
valor tem de estar na raiz da empresa,
tem de estar no DNA, tem de estar no
sangue. Caso contrário, o presidente
pensa, os diretores pensam, mas os fun-
cionários não vão entregar. Vemos rela-
tório de investimento social incluindo
gastos com encargos trabalhistas, planos
de saúde, alimentação dos funcionários.

LM — As marcas são construídas
de dentro para fora. Diante disso, qual

nos, porque a marca
não existe sem a

oferta e quem oferta é
a empresa. A empresa

vende produtos. Se fabrica celular, fa-
brica para vender. Agora, se entrega
um celular que explode, que não res-
peita as normas de segurança, regula-
mentação internacional, de saúde, de
meio ambiente, tudo isso reflete o que
está dentro da empresa. Só que o con-
sumidor de hoje é maduro, esperto, é
exigente, percebe isso com muita faci-
lidade, inclusive por conta dos meios
de comunicação que são muito popula-
res e difundem informação.

Então, qualquer deslize, diferente-
mente de 20 anos atrás, destrói uma
marca. A Motorola está sofrendo com
os casos de explosão de celulares. As
vendas estão caindo. A Coca-Cola,
que teve contaminação de lote muito
grande de refrigerante na Bélgica em
1998 e um monte de gente foi parar no
hospital, não assumiu a crise, jogou o
problema para o fornecedor de água.
O resultado foi que a marca caiu e até
hoje não se recuperou. Outro caso foi
da Firestone-Ford há cerca de seis
anos em relação a pneus que gerou um
jogo de empurra entre as empresas.

62 LM/ Julho de 2006 www.livremercado.com.br



LM — Isso significa que
gestão de marcas inclui ge-
renciamento de crises?

Gilson Nunes — Com
certeza. Percepção de reali-
dade. É muito difícil cons-
truir marca porque não dá
para, de uma hora para ou-
tra, romper a confiança que
o público creditou. É como
traição em casamento. É
diferente de uma relação
com amante, que é transa-
cional, não tem vínculo.
Essa é a relação antiga do
marketing. A relação de
hoje tem de ser madura, de
identificação, de comparti-
lhamento de valores. Por
isso, aspectos como res-
ponsabilidade social e
meio ambiente são rele-
vantes para o público que
não quer só comprar pro-
dutos, assim como nin-
guém mais quer só ir lá e
transar uma noite com uma
amante e voltar para casa.
As pessoas querem casamento, mas ain-
da há as que querem só aventura.

LM — No processo de construção e
gestão de marca, qual o peso do marke-
ting e publicidade bem como de valores
e outros aspectos intangíveis? Como in-
dexar isso?

Gilson Nunes — Varia muito de mar-
ca para marca, de mercado para merca-
do. Se pegar a indústria química, a mar-
ca tem pouquíssima relevância para o
negócio. Temos um índice médio, basea-
do em clientes da Brand Finance, que em
commodities a marca representa entre
10% e 15% do valor do negócio. No seg-
mento de alta costura e moda, 95% do
valor do negócio cabem à marca. Se a
gente olhar nessa perspectiva, comunica-
ção e publicidade para o mercado de
consumo de luxo podem influenciar en-
tre 15% e 20% no processo de constru-
ção da marca. No caso de commodities,
de 5% a 10%. É muito pouco.

O percentual que cabe a posturas e
valores na construção de marcas tam-
bém oscila entre 15% e 20%. Marcas e
grifes para as quais a credibilidade é
muito importante, tais quesitos intan-

gíveis podem chegar a até 35% e para
commodities têm peso de 10% mais
ou menos. Para commodity o peso
maior está na performance do produto
que representa até 60% do valor da
marca. Para bens de luxo, a equação
de valor é outra, mas a performance do
produto ainda detém 50% do valor. É
alto também. Imagine uma Ferrari
quebrando. O produto não pode falhar.
Quanto mais forte a marca, menos se
pode cometer erros. Isso não significa
mais que ISO 9000, ISO 14000 sejam
vantagens competitivas. São condição
de jogo: ou tem ou está fora. Não é
condição de marca, é premissa. Por is-
so, o produto é o fundamento a partir
do qual começa a criar relacionamen-
to em outros aspectos.

LM — O senhor acredita que o tra-
balhador brasileiro tem consciência do
papel que tem na construção de marcas?

Gilson Nunes — Nenhuma. Porque
falta postura da própria marca. A maior
parte das empresas brasileiras tem a pos-
tura da indústria, do patrão, da Fiesp, do
sindicato. Ainda não temos a cultura de
marcas.

LM — Mas não exis-
tem vestígios no mercado
de que essa cultura esteja
sendo deixada para trás
ou, pelo menos, passando
por transformações?

Gilson Nunes — Sim,
a própria presença da
Brand Finance no Brasil é
um indicador. Se tenho
clientes é porque existem
empresas preocupadas
com isso. Mas diria que
apenas 20% pensam des-
sa maneira. O problema é
que mais de 50% das em-
presas do País são peque-
nas e médias e aí a marca
ainda não conta. O assun-
to ainda é muito embrio-
nário. Mas já é muito for-
te nas grandes corpora-
ções, nas multinacionais e
nas marcas brasileiras de
grande porte.

LM — A Brand Finan-
ce de Londres identificou

que, em alguns setores da economia da
Europa e dos Estados Unidos, o ativo in-
tangível pode representar até 96% do
valor de mercado das empresas e que
existem marcas que criam barreiras con-
tra a concorrência. O que é criar barrei-
ra para a concorrência?

Gilson Nunes — Criar barreiras para
a concorrência é trabalhar todos os as-
pectos intangíveis de modo a liderar o
mercado no segmento de atuação. Inclui
alimentar diferença em relação aos con-
correntes quando trabalha esses aspectos
de maneira madura e séria a ponto de ge-
rar distância. Firma relacionamento mui-
to forte com o público, imprime cresci-
mento no mercado. A Natura fez isso
muito bem, a Ipiranga é uma marca que
se sobressaiu num mercado difícil e hoje
é a segunda no ranking do segmento, à
frente de Shell, Texaco e Esso. Hoje te-
mos exemplos de empresas que estão
nesse processo. A Vivo está também in-
do nessa direção.

LM — O senhor já deixou claro que
a responsabilidade sobre a construção e
gestão da marca cabe a toda a empresa.
Mas existe hoje o profissional especiali-
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zado nesse nicho de negócio
no organograma das corpo-
rações?

Gilson Nunes — Hoje
temos empresas, e o Banco
Real faz isso assim como
Shell e Nestlé, onde estão
criando um departamento
paralelo denominado bran-
ding. O marketing tradicio-
nal é um bureau de tarefas.
Há, por exemplo, o diretor
da marca Natura que não é
do marketing.

LM — Esse profissional
estaria posicionado na inte-
ligência da empresa?

Gilson Nunes — Exata-
mente. É ele que se preocupa
se o processo de produção
está respeitando as normas
estabelecidas. Porque se não
estiver, vai lá na área e leva a
questão diretamente para o
boarding da empresa a fim de alterar e
adequar o comportamento às estratégias
da empresa. Funciona como órgão para
inspirar as pessoas a trabalhar a marcar e
também como controle.

LM — Tom Connellan, especialista
norte-americano em fidelidade de clien-
tes, diz que concorrente é qualquer em-
presa com a qual o cliente compara. O
senhor concorda e quais são os riscos
dessa comparação?

Gilson Nunes — Temos vários ní-
veis de concorrência. No mercado co-
moditizado existe muito pouca coisa a
se fazer para ser eficiente, competitivo,
para ser lucrativo. Aí a orientação é re-
dução de custos. Tem-se muito pouca
preocupação com mercado, com o pro-
duto. A preocupação é simplesmente a
seguinte: o concorrente. Ou seja, o con-
corrente não pode fazer um produto me-
lhor, tem de ser no mínimo igual. E o
consumidor sabe disso.

Cerveja, carro, telefone. É tudo assim.
O consumidor olha e vê que é tudo a
mesma coisa. Então é considerada a van-
tagem mínima porque até o preço é mui-
to parecido, mas qualquer melhoria que
o concorrente fizer e não tiver percepção
de valor, o consumidor migra porque não
existe relacionamento. O relacionamento

é o da amante, é totalmente prostituído.
Basta fazer uma oferta melhor para con-
quistar. Instituições financeiras, cartões
de crédito, indústria automotiva, cerve-
jas, é tudo igual. Mas mesmo nesses se-
tores, sempre aparece alguém que conse-
gue se diferenciar.

A Orange foi criada em 1986 no mer-
cado londrino dominado há séculos pela
British Telecom e veio com propostas de
serviços completamente inovadoras. Foi
o maior índice de aceitação, realização,
lealdade, satisfação na Europa inteira.
Em cinco anos a empresa foi vendida
por 23 bilhões de libras. Maior caso de
sucesso no mundo até hoje. Isso quer di-
zer que quando se vai ao nicho, numa
proposta nova que ninguém está fazen-
do, é possível ter as melhores margens
de lucro, até 30 vezes maior que uma
empresa de commodity no mesmo seg-
mento. O que a Microsoft tem feito ao
longo dos anos? O Windows dá pau,
mas é o melhor que tem e o consumidor
paga para ter. O concorrente está muito
longe e o consumidor percebe esse va-
lor. Pense no quanto nossa vida mudou
graças a essa empresa.

LM — Google é uma das marcas
mais valorizadas do mundo e tem uma
estrutura simples. O I-Pod também é

simples e já vendeu milha-
res de unidades. A tendên-
cia de simplificação vai
mexer com o mercado de
marcas?

Gilson Nunes — O I-
Pod é da Apple e é bem den-
tro do contexto de valoriza-
ção da marca, que é de van-
guarda, de design, de inteli-
gência, feito para pessoas
que têm necessidades no-
vas. É uma submarca da Ap-
ple. É equipamento simples,
mas extremamente adequa-
do à necessidade à qual se
propõe. É como o celular. É
que a gente não percebe
mais essas coisas. Celular
salvou nossas vidas, não é?
Hoje é quase commodity.
Mas não dá para avaliar
marca a partir de um equi-
pamento porque estão sem-
pre inovando. Daqui a pou-

co a Apple vai lançar outra coisa mais
inovadora que o I-Pod que vai ser útil e
pela qual os consumidores irão pagar
caro. Isso é liderança de marca. Jamais
vai comoditizar porque cria soluções
novas, está atenta às mudanças das de-
mandas, antevê as necessidades e cria
valor antes mesmo de existir.

LM — Quais ás dicas básicas para a
gestão de marcas?

Gilson Nunes — Crie proposta de
valor baseada nas necessidades do con-
sumidor e não na capacidade de produ-
zir. Não adianta fazer suco: tem de fazer
o suco que o público quer. Crie proposta
de valor clara, no tempo e que seja ino-
vadora. Comunique com o público e fa-
ça a promessa. Invista em publicidade,
faça campanha, mas que seja consistente
e que tenha certeza que será possível en-
tregar. Aqui está o pulo-do-gato. Pense
no que prometeu em todos os aspectos:
produto, serviço, canal de atendimento,
tudo. Mas não adianta só prometer: tem
de cumprir. Tem de medir. Crie um pro-
cesso que permita medir e gerenciar. Não
deixe isso só na intuição e no pensamen-
to. Crie um processo interno, meça e ge-
rencie. É fundamental. Depois repense
tudo a partir do aprendizado que vai ter.
Não tem segredo. •
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Text Box
Fonte: Livre Mercado, ano 17, n. 202, p. 60-65, jul. 2006.




