
Branding põe cartas na mesa
Especialistas da área de construção de marcas defendem comunicação mais transparente,
com destaque para características dos produtos dentre as informações divulgadas
CLÁUDIA BREDARIOLI

As empresas que trabalham
com construção de marca, tan-
to no Brasil como no exterior,
têm se mostrado mais maduras
e dispostas a se expor para o
mercado. Tanto é que começam
também a se posicionar—quase
que em um discurso uníssono
do setor — em prol de uma co-
municação mais transparente,
que transmita o que de fato um
produto ou serviço entregará ao
consumidor que adquiri-lo.

Essa foi uma das princi-
pais percepções que ficaram
do Fórum Internacional ABA
Branding, promovido na se-
mana passada em parceria en-
tre a Associação Brasileira de
Anunciantes (ABA) e a Top
Brands. Foi nesse contexto que
representantes de consultorias,
anunciantes e outros parceiros
defenderam maior consistência
na comunicação, com foco no
pensamento estratégico.

Kevin Clancy, da Copernicus, durante palestra: marketing atual não dá boas razoes para comprar

"Precisamos prestar mais
atenção na necessidade de in-
ventar o amanhã do que em
ficarmos defendendo o que
fizemos ontem", afirma Kevin
Clancy — presidente da Co-
pernicus Marketing Consulting
—, inspirado no falecido guru
do marketing Peter Drucker.

"Não acho que a tão comentada
mensuração de resultados seja
a coisa mais importante neste
segmento atualmente. Acho, aí
sim, que precisamos nos focar
em estratégia, pois tudo começa
com um bom target e um bom
posicionamento. Se você tiver
isso, os resultados virão."

Nessa proposta, Clancy de-
fende que é preciso contar
— e muito bem — apenas uma

história, para não confundir o
público. "O marketing atual não
está comunicando boas razões
para comprar. Algumas catego-
rias vendem esperanças, beleza,
atração sexual — e é claro que
seus produtos não trazem isso
tudo", completa.

Ele cita como exemplo um
estudo que fez a partir das
campanhas publicitárias das
bandeiras de cartões de crédi-
to Visa ("Life takes it" - - "Por
que a vida é agora") e Master-
card ("Priceless" - - "Não tem
preço"). "Nos Estados Unidos,
as pessoas simplesmente não
entendem o que isso significa",
resume Clancy, acrescentando
a importância de as áreas de
marketing e vendas atuarem
juntas nas empresas. "Uma
grande estratégia de marketing
tem de prever performances de
venda. O propósito do marketing
é buscar consumidores — não
podemos nos esquecer disso nas
nossas ações cotidianas."

Ainda assim, o consultor re-
conhece que, com orçamentos
mais do que nunca sob rigorosa
avaliação e em um ambiente de
comunicação que muda rapida-
mente, as empresas estão cada
vez mais interessadas em medir
o desempenho das suas ações de
marketing. Por isso, atendendo
a pedidos, apresentou em sua
palestra as quatro questões crí-
ticas que qualquer sistema de
avaliação de desempenho deve
responder, além de uma abor-
dagem passo a passo para quan-
tificar os efeitos de curto prazo
(como vendas) e de longo prazo
(como brand e customer equity)
dos programas de marketing e
construção de marca.

BRANDING DE MAIS,
RESULTADOS DE MENOS

Nessa toada, o excessivo e,
às vezes, inadequado uso do
termo branding foi um dos temas
da mesa-redonda que reuniu
alguns dos mais renomados
executivos que atuam na área
no País. "Conforme tem cresci-
do o uso do branding, aumenta
também o risco de banalização
desse termo, por causa dessa
superexposição", disse Hélio
Carvalho, presidente da Future
Brand Brasil. Marcos Machado,
sócio-diretor da Top Brands,
acrescentou que o termo muitas

vezes é mal compreendido e,
principalmente, mal aplicado.
"Ainda há muito chute e muito
'achismo' nessa área", reforça.

E o tom ficou ainda mais
apimentado quando os conferen-
cistas foram perguntados sobre
quem tem a responsabilidade
de cuidar das marcas. Dentre as
respostas, Alejandro Pinedo, pre-
sidente da Interbrand, destacou:
"Acho que nós vemos as marcas
de um jeito diferente do das
agências, nem melhor, nem pior.
Mas acredito também que talvez
estejamos precisando de mais coe-
rência e consistência — e menos
promessas — para conseguirmos
'entregar' o que vendemos".

LOGOMARCA5 E
IDENTIDADE VISUAL

Outro ponto polêmico levan-
tado no fórum foi a apresentação
de um estudo realizado pela GfK
Indicator Brasil, que apontou
uma importância relativa da
logomarca no tocante à identi-
ficação de valores da empresa.
"Percebemos que a logomarca
funciona como um link ao trazer
para o consumidor a lembrança
da marca", resume Mario Mat-
tos, diretor de planejamento da
GfK. "Ela é mais um elemento
de comunicação, mas não é,
necessariamente, imprescindível
para a identificação dos valores
de uma marca."

De acordo com a pesquisa,
o logo é, de fato, um elo entre
todas as ações daquela marca.
"Os valores não estão no logo e,
sim, na marca, tanto que identi-
ficamos que, quanto mais-nova
for a marca, maior a importância
do logo para os consumidores",
explica. A pesquisa foi realizada
em duas etapas. A primeira en-
volveu entrevistas com 1,8 mil
consumidores de nove regiões
metropolitanas brasileiras. Eles
foram expostos a algumas mar-
cas, questionados sobre alguns
pontos e, posteriormente, viram
as logomarcas referentes. Na se-
gunda fase de coleta de dados, as
informações foram captadas pela
internet, com mil consumidores,
e outras marcas — algumas
menos conhecidas do público
— foram expostas.

BALANÇO
A partir de exposições como

essa, Marcos Machado, respon-
sável pela organização do fórum,
avaliou positivamente o evento.
"Essa foi a edição mais rica no
tocante ao amadurecimento das
discussões dentre todas as que
realizamos", comemorou. "Acho
que esse aumento da exposição
é resultado do amadurecimento
do setor e do fato de os execu-
tivos se sentirem mais à vontade
por estarem dividindo parte do
pensamento estratégico." Resta
saber agora qual será a percepção
dos demais segmentos da comu-
nicação a respeito desse novo
posicionamento.
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