
A proposta final deste artigo é que e econômica em partes cada vez dade e a intensidade da evolução
a comunicação deve ser entendida mais amplas do mundo. Por sua vez, tecnológica tendem a minimizar a
como tendo um papel muito mais empreendedorismo e globalização significância dos diferenciais baseados
fundamental, estratégico, para os implicam na multiplicação das marcas em desempenho. A conseqüência é a
resultados empresariais do que lhe é ofertadas a consumidores e compra- valorização dos diferenciais apoiados
usualmente conferido. Essa conclusão dores institucionais. Rara que tenham em fatores intangíveis associados às

decorre do fato de que o ambiente tor- alguma vantagem competitiva, essas marcas, associações essas que são
nou-se brutalmente competitivo com ofertas de bens e serviços por em- criadas pela comunicação. Nesse ra-

o estímulo ao empreendedorismo, à presas concorrentes requerem uma ciocínio, é preciso que comunicação
expansão dos tipos de negócio e à percepção de diferenciais com sal i- seja entendida no seu sentido mais
geografia de atuação das empresas ência significativa para os segmen- amplo, e não apenas como a utiliza-
que se seguiu à liberalização política tos visados. No entanto, a veloci- cão da mídia de massa.



O AMBIENTE
COMPETITIVO
DO SÉCULO XXI

A democracia política e econômica
vêm gradualmente sobrepujando
regimes estatizantes de direi ta e
esquerda. Com ritmos e em mo-
mentos diferentes, esse progresso,
por exemplo, aconteceu no Brasi l ,
no Chile, em Portugal e na Espanha,
na extinta Un ião Soviética, além
de outros países. E toma pé até
na China continental. A tendência
ganhou vigor a p a r t i r dos anos
oitentas. Entre nós, com as "diretas
já", em 1985. Na Europa, com a
queda do muro de Berlim, em 1989.
Os resultados dos regimes política e
economicamente abertos são o surto
do empreendedorismo, a permeabi-
lização das fronteiras econômicas, a
formação de uniões continentais, a
globalização. É o "mundo plano",
descrito porThomas Friedmani. No
processo, acelera-se a transnacio-

nalização das empresas. Pequenos
empreendedores criam marcas lo-
cais e guerr i lheiras - as "talibãs"?.
A concentração do varejo m u l t i -
plica as marcas próprias. Grandes
empresas, antes voltadas para os
segmentos de mais alta renda, rea-
gem com marcas desenhadas para
mercados regionais, segmentos de
menor renda, nichos a t i tudina is e
comportamentais. Em suma, acirra-
se a competitividade e hoje se fa la
em "darwinismo competitivo", na
sobrevivência dos mais capazes.

O NOVO PODER
DO CONSUMIDOR

Nesse ambiente, cresce acelerada-
mente o poder de decisão das pes-
soas, dos consumidores e dos com-
pradores institucionais. O aumento
das marcas à nossa disposição am-
plia nossa autoridade sobre o que
comprar e quanto pagar. Outros



fatores contribuem sinergicamente
para reforçar aquele poder. Um, a
percepção - no Brasil, ainda lenta,
mas constante - da nossa capaci-
dade de decisão sobre os destinos
da sociedade, como escolhedores
dos governantes pelo voto. Outro,
a evolução dos costumes, que não
mais condenam e até valorizam a
individualidade e aceitam como
motivos legítimos a satisfação da
auto-estima e da busca do "luxo".
Terceiro, a interação intensa entre
os indivíduos, seja pelo aumento
dos contatos interpessoais, seja
pela mera observação do com-
portamento dos outros, permitida
pela urbanização, por transportes
rápidos, shopping centers, super-
mercados, clubes, cursos, turismo,
centros de entretenimento, sem
falar na universalização da TV.
Quarto, a crescente popularização
da tecnologia de comunicação

nos traz velocidade na busca de
informações e capacidade de seu
armazenamento; nos dá alcance
mundial, ubiqüidade e seletivi-
dade dos contatos. Os instrumen-
tos tornam-se corr iqueiros: do
celular à web, das mensagens aos
blogs, podcastings, Orkut, Google,
YouTube.

Já em 1995, os editores da revista
Scientifíc American alertavam para
que "A fusão das tecnologias de
computação e comunicação está
promovendo uma transformação
social de dimensões tais que, de tão
vastas, são difíceis de discernir.".!

Como nunca antes, temos oportu-
nidade e estímulos para escolher,
resultantes da distribuição gene-
ralizada dos produtos nos shopping
centers e supermercados, nas ruas
de lojas baratas, nos "quadriláteros
de luxo", nos sites virtuais.

A ASCENSÃO
DAS MARCAS
NA HIERARQUIA
DAS DECISÕES
EMPRESARIAIS

Nesse ambiente, ganham extraor-
dinário valor as marcas exitosas,
estabelecidas e desejadas pelos
consumidores e compradores ins-
titucionais. Os mercados globali-
zados são custosos e demorados
para as marcas novas conquis-
tarem, assim como fazem custoso
e trabalhoso proteger as marcas
estabelecidas. ...

O valor de uma marca vitoriosa,
hoje, freqüentemente excede - em



muito - o dos outros patrimônios

empresariais. Segundo analistas
especializados, o patrimônio, repre-
sentado pelas marcas, pode chegar
a 90% e 95% dos ativos de uma
empresa. Os valores são impressio-
nantes: Coca-Cola, a marca número
um do mundo, na edição deste ano
da reputada avaliação da Inter-
brand, vale 67 bilhões de dólares.
A centésima, Levi's, "apenas" 2,7
bilhões*». É esse valor, somado à

dificuldade e ao custo de expansão
das empresas a partir da introdução
de novas marcas nos mercados
globalizados, que explica tantas
aquisições de empresas a preços

astronômicos, a multiplicação das
fusões empresariais e da prática de
marcas compartilhadas ("co-bran-
ding") por empresas que, de alguma
forma, se complementam.

A decorrência lógica desse cenário
é que as empresas devem elevar

as decisões sobre marcas para o
nível mais alto da sua hierarquia
de decisões, como detalhei em
outro artigo5.

O SIGNIFICADO DA
DIFERENCIAÇÃO NA
ERA DAS MARCAS

As marcas são uma identidade di-
ferenciadora. Nas palavras de Kevin

Keller, "Uma marca é um produto, mas
um produto que acrescenta outras di-
mensões que o diferenciam de outros,
desenvolvidos para satisfazer a mesma
necessidade. Essas diferenças podem
ser racionais e tangíveis - relacionadas
com o desempenho do produto da
marca - ou mais simbólicas, emocio-
nais e intangíveis - relacionadas com
aquilo que a marca representa"^.

duração das vantagens competitivas

baseadas em diferenciais estrita-
mente funcionais. Essa diminuição
acentuada das vantagens tangíveis
das marcas, perceptíveis pelo con-
sumidor, estimulou a diferenciação
apoiada em benefícios "intangíveis",
aqueles que não resultam num
benefício percebido pelos sentidos
do consumidor, mas têm a ver com
as associações que a marca evoca

na mente e, fisiologicamente incor-
reto, mas metaforicamente signifi-
cativo, no coração das pessoas. São
emoções relacionadas a experiên- .,,

Nos tempos da Revolução Industrial,
prevaleciam as diferenciações basea-
das em benefícios decorrentes do
desempenho. Que o digam marcas
centenárias como Gillette, Singer,
Otis, Kellog's, Goodyear, Kodak.
Ou o sabão Sunlight, embalado para
manter sua maciez e perfume. Ou a

mesma Coca-Cola, engarrafada de
forma distintiva para garantir sua
autenticidade.^,

Essas diferenciações funcionais
estreitaram-se com a progressiva

democratização da tecnologia. O
"carro preto" de Henry Ford não
resistiu à multiplicidade de'ofertas

de empresários unidos para for-
mar a General Motors. Grandes
marcas americanas e européias de
eletroeletrônicos de uso doméstico
desapareceram atrás das Sony e Pana-

sonic. Por um triz, uma paradigmáti-
ca Harley Davidson não sucumbiu,
nos anos 1980, diante das Honda,
Yamaha, Kawasaki, BMW, Ducatti.

A tecnologia da informação acelerou

a democratização da tecnologia de
produtos e, a cada dia, diminui a



cias vividas na presença das marcas;
impressões decorrentes da imagem
que se faz dos usuários; sentimentos
enraizados pela tradição ou pelo

inconformismo e o desejo de reno-
vação. Importante numa sociedade

que valoriza a individualidade, a
marca pode ser vista como veículo
de auto-expressão da própria per-

sonalidade das pessoas que a pos-

suem; seja a personalidade real ou
a aspirada, seja a expressão para os
outros ou para si mesmo.

A identidade diferenciadora da mar-
ca não é o resultado de uma "lista
fixa" de elementos; é um complexo

de "geradores de percepções". E,
cada vez mais forte entre eles, as-
soma a "personalidade" da marca,
resultante do fenômeno conhecido

pela psicologia como "personifi-
cação", a atribuição de qualidades

pessoais a abstrações, a seres e obje-
tos não humanos, que as pessoas

utilizam para facilitar sua compreen-
são e para expressar o que pensam

e sentem sobre alguma coisa. Nesse
processo de personificação, a marca
ancora nas nossas razões e emoções

e firma uma relação pessoa-marca
que varia da paixão ao ódio (os
torcedores de times de futebol que
o digam). A personalidade da marca

pode ser o diferencial decisivo da
identidade da marca, em categorias
de produtos com diferenciações
funcionais "negligíveis".

O que a marca pode representar
para alguém é revelado, num exem-

plo antológico, pela existência de
um museu, na cidade de Lê Roy,
no estado de New York, em que um
marceneiro que gostava de cozinhar
inventou a gelatina, criando o que
se tornou na famosa marca Jeil-O,
hoje da Kraft (no Brasil a gelatina
Royal). Cem anos depois, em 1997,

os habitantes da cidade criaram um
museu, mantido por uma sociedade
de voluntários (que hoje conta com
apoio da Kraft). A marca tornara-se
a favorita de gerações de america-

nos, um verdadeiro ícone cultural.
Milhares acorreram à inauguração
do museu.



Um terceiro exemplo é o da avó de
uma aluna minha na ESPM que, ao

saber que Kolynos seria descontinua-
da por decisão do CADÊ, em seguida

à compra da marca pela Colgate
Palmolive, comprou um estoque da
marca "para o resto da sua vida".
Uma experiência fascinante é pas-

sear pelos sites de ^'fã-clubes" de
marcas, desenvolvidos pelos pró-
prios usuários.

A marca, em resumo, é o elo da
ligação da empresa com o consumi-
dor que, freqüentemente, desconhece
a empresa proprietária da marca.
Para manter esse vínculo e garantir

sua competitividade, sua identidade
diferenciadora pode - e deve - ser
enriquecida ao longo do tempo, com o
acréscimo de características racionais
e emocionais. Além disso, precisa se

adaptar, continuamente, à experiência
dos usuários e às percepções mutantes

do mercado em geral.

A NOVA
IMPORTÂNCIA
DA MARCA
CORPORATIVA

O que foi dito vale para marcas de
produtos e serviços. Mas há outra
revolução em andamento, igualmente

derivada do poder conquistado pelas

pessoas. Os consumidores são ci-
dadãos. A mesma pessoa que vota,
compra. Se a consciência do seu poder
como cidadãos, pelo voto, reforça a
consciência do seu poder como con-

sumidores, a recíproca é verdadeira.
A mesma pessoa que torce por este
ou aquele time, que se liga a esta ou
aquela marca, admira ou despreza
uma empresa e o comportamento
social da empresa tem muito a ver
com isso. É como resposta a essas

constatações que as empresas estão
agindo com crescente convicção na
área de responsabilidade social.

Os empresários e executivos são, eles
próprios, consumidores e cidadãos, e

isso os alerta para as marcas que são o
elo da empresa com as pessoas e para
o papel social das empresas. Cresce,
então, a importância de o consumi-
dor-cidadão reconhecer a empresa
proprietária das marcas. »



Por isso, algumas empresas estão
adotando uma marca corporativa,
endossante das suas marcas. A per-
cepção da responsabilidade social da
instituição provavelmente compense
a redução da clareza da identidade
das marcas independentes, tão vital
para a criação daquelas emoções
diferenciadoras. Além disso, com
o tempo, a marca corporativa en-
dossante pode tornar mais fácil a
introdução de novas marcas, quando
a empresa, reconhecida por sua repu-
tação numa categoria de produtos, e
como cidadã responsável, se lance,
com uma nova marca, numa nova
categoria de produtos ou serviços.

O NOVO PAPEL
DÁ COMUNICAÇÃO
NA ESTRATÉGIA
EMPRESARIAL

Temos, então, duas constatações
decisivas. Uma, o diferencial pelo
"intangível" vem superando o dife-
rencial pelo "tangível". Outra, a
marca corporativa ganha importân-
cia acelerada. Ora, os diferen-
ciais intangíveis são criados pela
comunicação, no sentido amplo do
termo. Assim como é, obviamente,
o estabelecimento de um vínculo
entre uma marca corporativa e as

marcas de produtos ou serviços
daquela corporação. É preciso,
porém, refletir sobre o significado de
"comunicação". Comunicar envolve
um emissor e um receptor. Não é
novidade que a comunicação é um
processo bidirecional. Sem a volta,
o "feedback", não temos garantia de
que a ida foi compreendida. Mas,
quando lidamos com comunicação
persuasiva e não impositiva, que é o
caso da comunicação de marketing
e da comunicação empresarial de
forma geral, esse processo começa
com a volta, isto é, em buscarmos
o conhecimento das pessoas com
quem, depois, conhecendo-as,
consigamos falar, fazendo sentido
e sendo persuasivos. Mais: como as
pessoas mudam constantemente - e
cada vez mais e com mais rapidez
-, esse processo de "volta e ida" é
permanente, não apenas em uma



etapa que precede o preparo da
ida. O arsenal de instrumentosx
para conseguir esse conhecimento
vem evoluindo desde a revolução
de marketing, com a aplicação
de técnicas "quali" em adição às
"quanti" e, mais recentemente, com
a pesquisa etnográfica. Uma grande
empresa européia de eletrônicos
para uso pessoal e doméstico me
revelou que emprega 600 pessoas
na sua área de desenvolvimento
de produtos - desses, só 200 são
técnicos; os outros 400 são psicólo-
gos, sociólogos e antropólogos. Isso
é planejar bem a "volta" antes da
ida. É preciso lembrar, também,
que a "Comunicação" não é ape-

nas "comunicação", no sentido
tradicional de mídia de massa.
O próprio produto comunica: o
desempenho fala, o design fala, as
cores, os odores e os sabores falam,
a embalagem e o rótulo falam, as-
sim como fala o caixa do banco
e outros prestadores de serviço.
Falam também os serviços associa-
dos aos produtos - instruções, ga-
rantias, SAC. O preço obviamente
diz muito, assim como o local da
venda - seja "tijolo e cimento", seja
virtual; Rua 25 de Março ou Rua
Oscar Freire. Uma bela experiência
é acessar os sites, por exemplo, da
Montblanc, da Casas Bahia, do Pão
de Açúcar, do Supermercado Econ.
O relacionamento comunica, o
porteiro comunica, os caminhões
de entrega comunicam. Ass im
como as comunicações, no sentido
mais estrito - sejam as tradicionais
ou inovadoras -, comunicam. As
pessoas da empresa comunicam,
o boca-a-boca dos usuários comu-
nica, a atitude empresarial comunica.
Costumo dizer que "oe-tc." comunica.
A tecnologia e o aumento dos contatos
interpessoais não param de propi-
ciar novas oportunidades e formas de
comunicação de marketing. É crucial,
então, transpor a identidade e a per-
sonalidade da marca, seja de produto
ou serviço, seja a corporativa, para
cada oportunidade e forma de comu-
nicação. E essa é uma das tarefas mais
difíceis com que as empresas deparam
hoje: como comunicar uma persona-
lidade, sem gerar "esquizofrenia",
através de formas de comunicação tão
diferentes como um evento e uma tela
de celular, entre uma demonstração de
loja e um blog.

Isso dá uma nova e importante
perspectiva à participação dos

provedores de serviços de comu-
nicação (agências de publicidade
e todo o enorme conjunto de
especialistas nas formas de comu-
nicação outras que não a mídia
de massa). É preciso levar em
conta não apenas sua criatividade,
que lhes permite contribuir com
soluções que enfatizem a diferen-
ciação da identidade da marca,
mas, também, que demonstrem
ser capazes de compreender a
estratégia da marca e da empresa;
subordinar sua especial ização
à estratégia; contribuir para en-
riquecer a estratégia; contribuir
com experiência em outras cate-
gorias e empresas, para oferecer
uma visão objetiva dos segmentos
visados.

Text Box
Fonte: Revista da ESPM, ano. 12, v. 13, n. 5, p. 72-79, set./out. 2006




