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A marca e o
Nirmalya Kumar, especialista em estratégias de marketing, fala aos
empresários brasileiros sobre marcas próprias, propaganda e soluções
de negócio que podem servida qualquer empresa

O indiano naturalizado norte-
americano Nirmalya Kumar, diretor
do Departamento de Marketing
da London School of Economics,
concedeu à Mundo Corporativo,
a partir do seu escritório na capital
britânica, uma entrevista a respeito
de temas que se confundem com a
sua trajetória profissional em 50 das
empresas que já tiveram o prazer
de figurar na lista da revista Fortune
500. Autor da obra "Marketing como
Estratégia" - traduzida para seis
idiomas, inclusive para o Português,
pela editora Campus -, o ex-professor
da Columbia University e da Harvard
Business School começou a entrevista
abordando um assunto pelo qual muito
tem se interessado nos últimos tempos:
as marcas do varejo e, particularmente,
as chamadas "marcas próprias",
aquelas encontradas apenas em um
determinado estabelecimento comercial
ou em uma certa cadeia varejista. Na
seqüência, Kumar falou de algumas
tendências no campo das estratégias de
marketing, enfocando os desafios que
hoje se apresentam para a conquista
tanto dos consumidores do varejo
quanto dos clientes empresariais.

Com tantas marcas competindo no
mercado, investir em marca adquiriu
uma importância ainda maior às
empresas?
Não há dúvidas em relação a isso. A
competição crescente e a ampliação dos
desafios relacionados à distribuição de
produtos e serviços tornaram ainda mais
difícil a conquista dos consumidores, de
modo que a sustentação de uma marca
se transformou em uma tarefa muito
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mais árdua. Há certamente uma série
de fatores que hoje incidem no sucesso
de uma marca no mercado. Entre eles,
está, a título de exemplo, a questão da
responsabilidade social, um tema cada
vez mais crucial às relações das empresas
com suas comunidades e com reflexo
direto nas marcas. Os consumidores
estão exigindo que as marcas que
consomem sejam engajadas em causas
sociais. É fato que ainda não são todos
os consumidores que pensam dessa
maneira, mas sabe-se que essa postura
já alcança uma parcela significativa
deles, justamente a mais consciente e
instruída. Por isso, os gestores de marca
precisam se conscientizar de que ela
carece de uma certa licença social para
operar no mercado.

E quanto às chamadas "marcas
próprias"? Como está esse mercado
nas economias mais maduras
e quais as suas perspectivas
de desenvolvimento em países
emergentes, como o Brasil?
As marcas próprias representam
hoje, nos mercados europeu e norte-
americano, 20% do total de vendas
do varejo ou até mais, no caso das
grandes redes. Além disso, a qualidade
dessas marcas tem sido constantemente
aprimorada, a ponto de se tornarem
competidoras de valor frente às
marcas de fabricantes tradicionais.
A aceitação dos consumidores
às marcas próprias também tem
melhorado substancialmente. Em
mercados emergentes como o Brasil,
em que o varejo ainda se mostra
menos concentrado do que em
outras economias, as marcas próprias

respondem, por enquanto, por um
percentual menor do total de vendas.
Contudo, será justamente nos países
emergentes que o crescimento das
marcas próprias deve ocorrer em maior
velocidade nos próximos anos.

Recentemente uma pesquisa mostrou
que as marcas próprias conquistaram
os consumidores brasileiros (leia box
à pág. 30), especialmente aqueles da
classe média-alta. Essa conclusão o
surpreende?
De maneira alguma. Na maioria dos
países, as marcas próprias são menos
compradas pelos consumidores de
camadas mais pobres e muito mais por
aqueles das classes média e média-alta.
O que explica esse fato é que os mais
pobres tendem a ser menos suscetíveis
às mudanças e novidades do mercado
e têm também menos informação para
julgar objetivamente a qualidade dos
produtos.

Em quais setores as marcas próprias
deverão se desenvolver mais nos
próximos anos e que impactos a sua
evolução causará?
As marcas próprias continuarão a
predominar em segmentos como
os de bens de consumo embalados,
vestuários e medicamentos. Combater
as marcas próprias será, cada vez mais,
uma tarefa árdua para os fabricantes,
que terão que inovar brilhantemente,
competir seletivamente, melhorar a
qualidade constantemente, gerenciar
as diferenças de preço ativamente
e vender criativamente. A batalha
terá que ser travada, portanto, em
múltiplas frentes.
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Aparentemente os consumidores
nunca estiveram tão bem informados
como estão hoje em dia, talvez pela
própria contribuição que a internet
tem oferecido para a disseminação
do conhecimento. O que as empresas
devem fazer para acompanhar essa
nova realidade?
Um ponto importante é que, exatamente
pelo fato de os consumidores estarem
informados como nunca estiveram
antes, as empresas não podem mais

esperar que a ignorância seja mais um
centro de lucro. Uma das mudanças
mais significativas que elas deveriam
promover está ligada à necessidade de
desenvolver um controle mais apurado
sobre os preços aplicados sobre produtos
em diferentes países. A diferenciação
de preços não pode ocorrer da mesma
maneira como se fazia até pouco
tempo. Afinal, com a internet, o
consumidor pode comprar produtos que
estão acessíveis em outro continente.

Esse é um caminho sem volta: se os
consumidores estão melhor informados,
as empresas devem assumir uma postura
ativa, informando-os ainda mais para
facilitar na tomada de decisões. As
organizações devem indicar quais são os
produtos mais adequados a cada cliente,
mostrando-se abertas e transparentes.

A propaganda também tem de se
adaptar à internet?
De fato, a internet tem exercido um
impacto muito grande na propaganda.
Como os consumidores não passam
mais tantas horas em frente à televisão
quanto estavam habituados a fazer, é
inevitável que muitos dos investimentos
em marketing sejam transferidos
para novas mídias, como a internet,
a telefonia móvel, os outdoors e os
games. Essa é a direção a se tomar. Se
a mídia está muito mais fragmentada,
tornando mais difícil e caro alcançar o
consumidor-alvo, torna-se necessário
estar em um número maior de veículos
de comunicação para conquistá-lo.
Setores como os de turismo e finanças
são exemplos dessa nova realidade. Nos
últimos cinco anos, observou-se, em
todo o mundo, um montante crescente
de recursos de propaganda sendo
destinado a sites de busca, como o
Google, o eBay e o Amazon. O executivo
de finanças, por sua vez, está cada vez
mais on-line para buscar soluções aos
seus negócios.

O senhor sustenta em suas obras que
o profissional de marketing tem de
repensar o seu papel. Por quê?
Em um mercado no qual a competição
tem se tornado cada vez mais acirrada,
a busca de reduzir custos é natural.
É nesse contexto que os líderes
empresariais elaboram uma pergunta
comum: "para que têm servido os
investimentos em marketing que temos
feito?". Essa dúvida reflete a consciência
desses executivos de que a área de
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marketing de suas empresas precisam se
transformar para continuar relevante. O
papel do marketing vai evidentemente
muito além da realização de campanhas
publicitárias ou promoções de preços. A
área precisa se tornar uma ferramenta
estratégica efetiva. As perguntas que
cabem aos profissionais de marketing
realizar são: "quais consumidores
ou clientes vamos servir?", "como
iremos servi-los?" e "qual o modelo
de negócios que nos permitirá lucrar
mais com isso?". Para se tornarem
essenciais às empresas, os profissionais
de marketing precisam encontrar
maneiras de fazer com que todas as
outras áreas da organização trabalhem
bem: da logística ao departamento
financeiro. Afinal, satisfazer o cliente
não é apenas uma missão do marketing.

E, para adquirir mais credibilidade da
alta administração, os profissionais
da área precisam ser mais objetivos,
conseguindo provar que determinado
investimento é aplicado de maneira
correta e no fim mais apropriado.

Nas relações do marketing business-
to-busíness (entre empresas), o senhor
já mencionou que se deve começar a
vender soluções, em vez de produtos.
Por quê?
No mercado business-to-business,
os produtos tendem a ser facilmente
comparáveis entre competidores.
Muitas empresas acabam copiando
aspectos de produtos ou serviços de
organizações concorrentes, de maneira
a transformar tudo o que se vende
em commodity. É por isso que, tantas

Estratégia de marketing relativamente
recente nas gôndolas de super e
hipermercados de todo o mundo, as
"marcas próprias" mencionadas por
Nirmalya Kumar eram uma grande
novidade no Brasil até bem pouco
tempo. Hoje, porém, dispor de produtos
que só podem ser encontrados na sua
própria rede parece ser essencial para
varejistas de todos os segmentos e perfis.
Uma pesquisa lançada em setembro
último pela AC Nielsen, a mais completa
sobre marcas próprias já realizada no
mercado nacional, mostrou que, entre
janeiro e julho de 2006, um terço (33%)
dos 9.100 domicílios contemplados
pelo estudo em todo o País chegou a
consumir produtos de marcas próprias.
Transpondo essa amostra para o universo
de domicílios brasileiros, conclui-se
que 12 milhões de famílias brasileiras
compraram marcas próprias ao menos
uma vez neste ano.

Uma das conclusões que merecem mais
destaque na pesquisa diz respeito ao
grande percentual de consumidores
de marcas próprias com nível
socioeconômico alto, situados nas classes
A e B (46%, contra apenas 26% das
classes D e E), confirmando a tendência,
já comentada pelo próprio Kumar, de
que esse tipo de produto se consolide

pelo seu diferencial de qualidade e não
pelo baixo preço. O diretor da área de
Consultoria Empresarial da Deloitte
Lúcio Cotangelo não se surpreende
com o resultado. "Há casos em que o
produto de marca própria tem preço
ao consumidor superior ao de outras
marcas. Isso não é incomum quando
varejistas prestigiosos emprestam seu
nome a um tipo de produto que tem
grande variedade para os fabricantes,
varejistas e consumidores", avalia. As
marcas próprias trouxeram vantagens
para os varejistas, na visão de Colangelo:
"Primeiramente, os varejistas têm a
possibildiade de diferenciar sua oferta
frente à da concorrência. Só uma
determinada cadeia varejista tem aquele
produto e isso abre a possibilidade
de fidelizar o cliente. Além disso, os
produtos de marca própria fazem
concorrência com os demais, ajudando
o varejista a reduzir o domínio e o
poder de barganha de fabricantes bem
estabelecidos".

O fato é que as marcas próprias já
conquistaram faixas bem heterogêneas
da população nacional. A pesquisa da
Nielsen apontou uma forte presença
desses produtos entre consumidores de
domicílios com quatro ou cinco pessoas e
com donas-de-casa entre 41 e 50 anos.

vezes, os produtos oferecidos por duas
ou mais empresas são exatamente
os mesmos. Quando isso ocorre
- considerando que muitas empresas
aceitam com naturalidade essa prática
-, os estrategistas das organizações
focam na tentativa de reduzir preços
para vender mais facilmente. Em uma
situação dessas, se um consumidor não
puder comprar do fornecedor "A",
ele partirá necessariamente para o
fornecedor "B" . Portanto, ao oferecer
soluções aos clientes, a empresa
precisa assumir os problemas deles e
desenvolver um pacote de produtos
e serviços que realmente responda
às suas demandas. Dessa forma, as
soluções se tornam menos comparáveis,
diminuindo as chances de que o
fornecedor seja substituído.

Em uma apresentação, o senhor
citou Albert Einstein, dizendo que
"imaginação é mais importante do que
conhecimento". Como isso pode se
aplicar às empresas?
O que eu quis dizer com isso é que,
hoje em dia, todo mundo dispõe de
pesquisas de marketing para entender
o consumidor. No entanto, sabe-se
bastante sobre o que o consumidor
quer, mas muito pouco a respeito de
como satisfazer as suas necessidades.
Uma empresa como a Starbucks, por
exemplo, serve os consumidores que
desejam tomar café. Mas, no fundo,
o que ela atende é à necessidade do
consumidor de se sentir especial, ter
um tempo de descanso no meio de um
dia corrido e, nesse intervalo, saborear
um café. A Starbucks está servindo,
portanto, a busca desses consumidores
por conforto e sofisticação. Para
atender a isso, convém ter imaginação.
Sabe-se que muitas pessoas gostam
de café, mas a questão não é
simplesmente servir café a elas, mas
suprir essa necessidade de consumir
café a partir de muita imaginação. É
preciso ir além do óbvio. O caso do
post-it da 3M (adesivos para recados)
é uma história similar. Imaginação
é tentar achar necessidades não
articuladas de consumidores. A maioria
do que sabemos sobre consumidores
vem do que eles falam, do que eles
querem. Mas precisamos pensar em
coisas que eles não têm e não sabem
que precisam.
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Text Box
Fonte: Mundo Corporativo, a.4, n.14, 4º trimestre 2006, p.28-30.




