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integrado
As marcas têm se tornado cada vez mais frágeis e difíceis de
sustentar e, quando não se consegue investir no mix certo, no

momento certo, isso pode levar a sua erosão. Os especialistas em
estratégia Adrian Slywotzky e Andrew Pierce observam, contudo,
que as empresas que evitam as armadilhas de investimento mais

comuns obtêm maior valor da marca no longo prazo

O
volume de vendas
da Mercedes-Benz
nos Estados Uni-
dos em 2004 foi o
maior de seus 40
anos de história.

Alavancadas pelos investimentos na
linha Classic (mais popular), as ven-
das totais aumentaram 5% no ano.
Ainda assim, os modelos de luxo da
montadora registraram queda nas
vendas da ordem de 25%, o que a
levou a perder posição no mercado
norte-americano dessa categoria:
está agora em terceiro lugar, atrás
da Lexus e da BMW. Os executivos
da empresa lutam entre preservar
a lucratividade da marca de luxo
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e aumentar o volume de vendas
da linha de preço inferior, o que
ameaça o valor da marca.

A história mostra que mesmo
grandes marcas, da A&P à Howard
Johnson, da Polaroid à Zenith, estão
vulneráveis a colapsos repentinos e à
erosão lenta e devastadora. Embora
cada marca com problemas tenha
sua própria história, uma coisa as
une: "investimentos errados", ou
seja, a incapacidade da empresa de
investir de forma inteligente a fim de
obter o crescimento de longo prazo
do bmndequity (o conjunto de ativos
e passivos ligados a uma marca).

Algumas companhias simples-
mente ignoram a necessidade do
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investimento na marca, usando-a
como conta corrente, da qual po-
dem sacar valor para aumentar os
números no trimestre seguinte. A
ausência de efeitos maléficos visí-
veis no curto prazo estimula esse
tipo de comportamento, de forma
que depois de alguns anos o custo
de reconstrução da marca se torna
enorme.

O fracasso nos investimentos leva
a um ponto sem volta, quando o
custo ou o tempo para revitalizar ou
repor a marca supera a expectativa
adicional de receita. Tal negligência
pode destruir a marca e até mesmo
a empresa, uma vez que em muitos
casos o brand equity -o prêmio de
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preço ou de volume que desfrutam
produtos e serviços de marca em
comparação com produtos e servi-
ços equivalentes sem marca- pode
traduzir-se em um terço ou até
metade do valor total de mercado
de uma companhia.

A incapacidade de investir é
apenas uma das armadilhas comuns
que podem matar marcas. A combi-
nação de investimentos incorreta, a
seqüência de investimentos errada,
a incapacidade de fazer adaptações
na estratégia de investimentos ao
longo do tempo e outras armadilhas
também podem levar as marcas a
um ponto sem retorno (veja quadro
na página seguinte).

O gerenciamento da marca
também se tornou mais complexo
na última década, extrapolando a
tradicional esfera dos bens emba-
lados e passando a ser vital para
praticamente todos os setores de ati-
vidade. E contribuem ainda para essa
maior complexidade fatores como a
multiplicação de opções de mídia e
de canais de marketing e venda; o
surgimento de novos e poderosos
concorrentes graças à globalização,
ao capital de risco mais abundante e
aos avanços tecnológicos; e o maior
acesso à informação por consumi-
dores, fornecedores e concorrentes.
Assim, o prêmio da marca está cada
vez mais frágil e difícil de sustentar.

Nesse ambiente tumultuado, o
modelo clássico de gerenciamento
de marcas tem pouco alcance. Ele
parte do pressuposto de que a marca
faz diferença primordialmente nos
bens embalados, quando a impor-
tância da marca se aplica à maioria
dos setores de atividade. No modelo
clássico, o gerenciamento de marcas
é uma função isolada centrada no
departamento de marketing, en-
quanto, agora, o "gerenciamento
integrado da marca" deve envolver
muitas outras áreas da organização.
O tradicional gerenciamento de
marcas tende a se concentrar na
publicidade e em outras formas
convencionais de marketing ou
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de comunicações. E também parte
da premissa de que, uma vez que
os recursos tenham sido alocados
para a campanha publicitária do
ano seguinte, a estratégia de inves-
timento na marca está finalizada.
Mostraremos neste artigo como essa
visão é limitada.

Por fim, a área de gerenciamento
de marcas tem sido dominada pelos
"construtores de imagem". E claro
que a criatividade continua impor-
tante, mas deve ser complementada
por ferramentas quantitativas, im-

portadas do emergente campo da
ciência da marca, que permite que
as empresas possam medir a força
de elementos específicos do brand
equity e da experiência do cliente
com a marca com maior precisão
do que no passado.

Essa abordagem mais efetiva-
mente integrada de gerenciamento
de marcas combina métricas sofisti-
cadas com decisões de investimento
baseadas em análise, relacionando-
as diretamente com o negócio da
empresa.

Elementos do brand equity
A gestão integrada da marca co-

meça pela definição dos elementos
da marca que criam diferenciação e
influenciam o comportamento dos
consumidores. Esse conhecimento
é obtido de pesquisas de mercado
ou experiências de mercado que
mostram como clientes já existentes
e potenciais tomam suas decisões em
um mercado competitivo.

A esses dados podem ser so-
mados outros, como imagem da
marca e experiência do cliente,
que indicam qual a percepção que
os clientes têm da marca em cada
ponto de contato.

Uma vez coletadas, as 50 a 100
dimensões de imagem e experiência
podem ser reduzidas, depois de ava-
liadas, a um conjunto de seis a dez
elementos de lucratividade da mar-
ca, ou seja, atributos que mudam a
curva de demanda, sendo todos os
demais fatores iguais.

Alguns elementos se aplicam
a qualquer marca (como confian-
ça, segurança, facilidade de fazer
negócio); outros apenas a marcas
ou tipos de marca em particular (a
inovação é um elemento essencial
ao brand equity da Sony, mas não ao
da Coca-Cola; a imagem de alto pa-
drão é crucial para a Louis Vuitton,
mas não para a Gap).

É importante definir os ele-
mentos que compõem o brand
equity de forma precisa no que diz
respeito a determinado mercado.
Por exemplo, quando se falar em
dirigir um carro, desempenho tem
significado diferente para motoristas
europeus (agilidade, suavidade) e
norte-americanos (direção hábil e
força bruta).

Cada elemento pode ter valor
positivo ou negativo, dependendo
se ele faz com que um consumidor
esteja mais ou menos propenso a
comprar. Para a Sony, a inovação tem
valor positivo, na medida em que os
clientes a associam com "os melhores
e mais atualizados produtos", mas
pode ter valor negativo se os con-
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sumidores pensarem em "produtos
complexos e difíceis de usar".

Uma vez que a empresa tenha
definido precisamente os elementos
que fazem mais diferença para sua
marca, também é essencial moni-
torar como sua relevância muda
ao longo do tempo e adequar a
estratégia da marca na medida do
necessário.

O declínio ao longo do tempo
de marcas veneradas nos EUA como
Oldsmobile e Plymounth aconteceu
porque a General Motors e a Chrys-
ler não fizeram isso. As percepções
dos consumidores de automóveis
sobre Oldsmobile e Plymounth não
mudaram drasticamente, mas, com
o tempo, o número daqueles que se
importavam com os elementos de
marca das duas caiu de forma consis-
tente. O gasto das duas montadoras
com elas poderia ser utilizado de
maneira mais produtiva em outras
marcas do portfólio.

As prioridades dos clientes de
marcas variam e, portanto, é preciso
distinguir as posturas de diferentes
segmentos de clientes, já existentes
e potenciais, em relação aos elemen-
tos que compõem o brand
equity. Os clientes leais e de
alto valor, que amam marcas,
formam um grupo central. Ao
redor desse núcleo, clientes
regulares ocupam a próxima
área do círculo. Clientes po-
tenciais estão na terceira, e
aqueles que rejeitaram a mar-
ca, na quarta e mais externa
área (veja quadro ao lado).

Avançando de dentro para
fora nas sucessivas áreas do
círculo, quão rapidamente
as percepções positivas sobre
a marca caem por terra? Em
que ponto as percepções
negativas passam a dominar?

Existem atributos positivos e nega-
tivos específicos que aparecem em
um ponto particular?

Enfrentar essas questões pode
ajudar a definir até onde é possível
expandir a base de clientes e a pró-
pria marca sem deixar de fora o cen-
tro formado pelos clientes leais.

Determinar os elementos-chave
que formam o brand equity e o valor
que eles têm para grupos especí-
ficos de clientes revela as muitas
dimensões da marca e fornece infor-
mações para a tomada de decisões
sobre a possibilidade de extensões
para novos produtos, clientes ou
mercados.

Indicadores da saúde da marca
Com o perfil dos elementos do

brand equity definido, os executivos
precisam de um sistema de métricas
para acompanhar os sinais vitais da
marca. Há ferramentas poderosas
para medir e monitorar mudanças
na saúde da marca, que vão além
dos parâmetros tradicionais de nível
de conhecimento, grau de conside-
ração e preferência. Incluem dados
sobre o valor premium da marca, sua

participação no valor para o acionis-
ta, a possibilidade de fazer extensões
e sua contribuição para o compro-
metimento dos funcionários.

Métricas bem construídas per-
mitem que os executivos avaliem o
valor da marca, o retorno sobre os
investimentos em marketing e os
elementos da experiência do cliente
que reforçam ou diluem o capital da
marca. Com isso, eles podem adotar
medidas corretivas ou realocar in-
vestimentos a fim de obter o maior
impacto positivo possível sobre a
experiência do cliente.

Por exemplo, a marca Microsoft
é amplamente respeitada no setor
de software, incluindo o mercado
business-to-busiriess. No entanto,
algumas métricas que acompa-
nharam a confiança e as intenções
corporativas percebidas revelaram
um perigo oculto em relação a um
dos componentes do valor da marca.
Executivos de outras companhias
haviam comentado publicamente
que achavam a Microsoft uma con-
corrente predatória e uma aliada pe-
rigosa. Essa reputação fez com que
ficasse mais difícil para a Microsoft
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estabelecer as parcerias neces-
sárias para alcançar o sucesso
em novos setores, como o do
entretenimento.

A Microsoft poderia, como
uma possível ação, invesúr mais
em relacionamentos com clien-
tes importantes, assim como
potencialmente se beneficiar
da melhora de seu sistema de
métricas de marca e desenvol-
ver um espectro de respostas
para os primeiros avisos levan-
tados pelo sistema.

Indicadores de saúde da
marca, quando corretamente
identificados e regularmente
monitorados, podem revelar



informações muito valiosas. Por
exemplo, com base em estudos de
dez anos sobre clientes valiosos, uma
fabricante líder de componentes
eletrônicos pôde definir como a
lealdade dos clientes, o comprome-
timento dos funcionários e o brand
equity estão relacionados entre si e
ligar essas relações a parâmetros
financeiros e operacionais. Como a
empresa investiu mais em comuni-
car sua estratégia de negócio, viveu
o aumento do comprometimento
dos funcionários, das percepções
dos clientes sobre o conhecimento
da força de vendas e do grau de
consideração pela marca. Agora ela
sabe que, se o comprometimento
dos funcionários diminuir no pri-
meiro trimestre, a satisfação dos
clientes cairá no segundo e o valor
da marca, no quarto.

As métricas apontam as áreas
que precisam de investimento em
determinado momento. A medida
que a marca avança em seu ciclo de
vida, novos concorrentes entram
no mercado e as prioridades dos
clientes mudam, a forma como a
companhia investe em sua mar-
ca também tem de passar
por transformações. Por

mento digital para uma marca
mais conhecida pelas impressoras
e pelos microcomputadores. A
empresa poderia gastar de forma
diferente para reposicionar sua
marca nesse novo espaço ou inves-
tir na submarca Photosmart para
pavimentar o caminho. Ao mesmo
tempo, os investimentos da HP em
certos patrocínios podem contribuir
pouco para introduzir sua marca no
novo setor, sobrecarregando ainda
a marca líder.

Uma marca recuperada apre-
senta suas próprias demandas por
investimentos, uma vez que as revi-
talizações são notoriamente frágeis.
Entre 1998 e 2001, a Volkswagen
remodelou simultaneamente vários
de seus carros, reestruturou sua rede
de concessionárias e lançou uma
campanha de marketing agressiva,
revitalizando, assim, sua marca e
aumentando suas vendas anuais
em cerca de 150%. Mas, nos anos
seguintes, a VW não fez nenhum
lançamento significativo e reduziu
seus investimentos em marketing
em cerca de 25%. Conseqüente-

mente, as vendas começaram a
recuar em direção ao nível de seis
anos antes.

Aonde o negócio vai, a marca
também vai

O gerenciamento da marca não
termina com as decisões de investi-
mento. Um erro comum cometido
por muitas empresas é não conse-
guir pensar a estratégia da marca no
contexto mais amplo da estrutura
do negócio.

Nem todo o marketing e publi-
cidade do mundo serão capazes de
desenvolver ou manter uma marca
poderosa se a estrutura em torno da
qual a companhia está organizada
não atingir o que prometeu por
meio da marca.

Uma empresa com ótima es-
trutura do negócio, por sua vez, é
capaz de desenvolver uma poderosa
marca por meio de experiências de
consumo excelentes, mesmo sem
gastos significativos em marketing e
publicidade -mas isso só acontecerá
se a estrutura do negócio e a marca
estiverem alinhadas.

Isso significa que para cada mu-
dança na estrutura do negócio deve
haver uma mudança correspon-
dente na estratégia de marca (veja

quadro na página 136). Sem ajustes,
a estrutura do negócio e a marca

não mais combinarão.
A coerência entre marca

e estrutura do negócio vai
muito além do marketing
ou da publicidade. Sig-
nifica adequar os inves-
timentos em qualquer
área da empresa que
esteja dissonante com
o que a marca promete.
Por exemplo, quando

estudamos o desempenho
de dez anos nas vendas de

todas as marcas que competem
no mercado de massa (fora o

mercado de luxo) no segmento au-
tomobilístico dos Estados Unidos,
descobrimos que cerca de 90% das
alterações nas vendas de uma marca
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exemplo, a HP está
indo fundo no
entreteni-



para outra poderiam ser explicadas
por meio de seis variáveis-chave.
Apenas duas dessas variáveis per-
tencem ao marketing tradicional;
as outras quatro estão relacionadas
a desenvolvimento de produto
e canais de venda. De qualquer
forma, todas-devem ser levadas em
conta pelas montadoras na hora
de determinar a combinação ideal
de investimentos em marca, assim
como ser executadas de forma
eficaz a fim de obter crescimento
das vendas sustentável.

Para muitas empresas de ser-
viços, as formas mais frutíferas de
investimento em marca podem
estar não no marketing, mas em
áreas como pesquisa e desenvol-
vimento, atendimento ao cliente
ou contratação e treinamento de
funcionários.

Um banco que lutava para re-
vitalizar sua marca concluiu que o
problema se encontrava no processo
de solução de reclamações, que era
ineficiente. Clientes insatisfeitos
estavam espalhando informações
sobre suas experiências. Essa des-
coberta somente veio à tona depois
que o banco identificou os principais
pontos de contato com os clientes e
analisou o impacto relativo de cada
contato no que dizia respeito às per-
cepções dos clientes sobre a marca.
Conseqüentemente, o banco pôde
ter certeza de que, investindo para
resolver o problema, obteria maior
retorno do que investindo para ex-
pandir a base de clientes por meio
de mais produtos ou de publicidade.
A análise cuidadosa do retorno sobre
o investimento conduziu os recursos

para esses pontos de contato que
faziam mais diferença.

Deve-se observar, ainda, a impor-
tância de escolher a seqüência certa
de investimentos em marca. No caso
do banco, se o investimento tivesse
sido em marketing e publicidade,
antes de melhorar o atendimento
ao cliente, o gasto teria sido con-
traprodutivo. Muitos dos potenciais
clientes atraídos pela campanha de
marketing teriam problemas com a
inabilidade do banco em servi-los
adequadamente e abandonariam
a instituição.

Os estreitos laços entre marca e
estrutura do negócio significam que
cada movimento estratégico deve
ser visto sob a luz de seu impacto
sobre a marca. Um movimento que
parece inteligente do ponto de vista
do negócio no curto prazo pode, no
final das contas, prejudicar a marca.
Observamos uma tensão crescente
em muitos setores de atividade en-
tre a necessidade de reestruturar o
negócio e o imperativo de não fazer
modificações na marca.

Em um esforço para expandir
ao mesmo tempo a base de clientes
e a rede credenciada, a American
Express tem feito acordos com va-
rejistas do mercado de massa, como
Amazon, McDonald's e Costco. Esses
acordos abrirão grandes canais de
compra, de consumidores de baixo
custo, pressionando a marca a se
comunicar com públicos muito
diversos. Além disso, a American
Express está abrindo sua rede para
que bancos parceiros possam emitir
cartões da bandeira, assim como
fazem com Visa e MasterCard.

Que impacto essas ações terão so-
bre a marca American Express, cuja
força há muito tempo é proveniente
de sua imagem de exclusividade? Se
todos puderem ter um cartão Ame-
rican Express, emitido por qualquer
banco e não apenas diretamente
pela American Express, e usá-lo para
comprar um hambúrguer em vez de
férias no Caribe, o que acontecerá
com o valor percebido da marca?

Trabalho em equipe
Uma marca é mais do que uma

promessa. E também um importante
compromisso financeiro, e o conjun-
to dos investimentos necessários para
construir e sustentar uma marca vai
muito além da esfera do marketing.
Se todas as áreas do negócio não en-
trarem em sincronia para propiciar
a experiência certa para os clientes,
o valor de longo prazo da marca
certamente será erodido.

Por isso, a gestão da marca deve
ser parte da agenda da alta gerência
da empresa, a começar pelo presi-
dente e pelo diretor-financeiro, e
o grupo que elaborará o plano de
investimentos integrados na marca
deve incluir pessoas das áreas de re-
cursos humanos, produção, finanças,
atendimento ao cliente, controle de
qualidade e outros departamentos
que contribuem para levar ao cliente
o que a marca promete.

O papel do gestor da marca tam-
bém se amplia. Ele passa a ser um
formador de opinião nas discussões
sobre a marca.. A gestão integrada
da marca é um trabalho em equipe,
não um show de apenas um depar-
tamento. As mais bem-sucedidas do
futuro serão aquelas que integrarem
a estratégia da marca em cada de-
partamento e nível hierárquico da
empresa.
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