


Segundo a firma de consultoria es-
pecializada em marcas Interbrand,
as marcas são ativos e devem ser ad-
ministradas como tais. Assim como
as idéias mais poderosas, as marcas
seguem regras simples.

Para criar uma diferenciação
clara na mente de consumidores,
funcionários e outras partes interes-
sadas, é necessário contar com uma
visão convincente, que se expresse
em tudo que a empresa faz e em
todos seus ambientes.

Manter a simplicidade dos com-
plexos sistemas, processos e políti-
cas que caracterizam os negócios
modernos exige foco, paixão e con-
vicção. Não surpreende, portanto,
que, na medida em que a concor-
rência fica mais acirrada, as marcas
desempenhem papel cada vez mais
estratégico.

O The Best Global Brands é um dos
três principais rankings de marcas
do mundo e se baseia no equilíbrio
entre valor financeiro e valor cria-
tivo. "No final das contas, as mar-
cas vivem em nossas mentes e em
nossos corações, mas também são
fatores de geração de valor", afirma
Jez Frampton, presidente executivo
da Interbrand. "Nosso processo de
avaliação nos permite considerar
a marca um ativo financeiro capaz
de criar valor significativo para o
acionista. Nosso ranking não apre-
senta as marcas mais populares,
mas as que geram maior retorno
econômico para seus proprietários",
explica.

Urna pergunta recorrente é:
uma marca global traz benefícios
adicionais ou é melhor se concen-
trar em apenas um nicho geográfi-
co? O relatório da Interbrand e da
Business Week é uma contribuição

valiosa para discutir o tema, pois
tem implicações significativas para
as empresas que escolhem operar
mundialmente e desejam aplicar os
princípios de gestão nas marcas de
maior sucesso.

Para a Interbrand, uma marca é
global quando obtém mais de um
terço de vendas fora de seu país de
origem, possui presença visível no
mercado externo, está disponível
em muitos países e, ainda que se di-
ferencie de uma região para outra,
conta com uma identidade comum.
O posicionamento da marca, sua
estratégia de publicidade, sua per-
sonalidade, seu aspecto e os senti-
mentos que desperta são, em muitos
sentidos, os mesmos, ainda que com
adaptações regionais.

Um panorama das marcas
globais

Ter alcance mundial é altamente
atrativo. Representa uma percepção
de excelência -ainda que isso traga
uma série de desafios e requeira
preparação adequada.

Conseguir uma presença compe-
titivamente relevante em todos os
mercados estratégicos, com o mes-
mo conjunto de valores centrais, não
é tarefa fácil. Para obter sucesso, é
preciso aproveitar os aspectos de
consistência e escala de uma mar-
ca global, aliados aos aspectos de
proximidade de uma marca local.
Vale mencionar o princípio 70/30,
segundo o qual 70% da marca deve
ser uniformemente consistente e os
outros 30% flexíveis, para adaptá-la
aos diferentes mercados.

Comprovou-se no estudo que as
marcas não escolhem ter atuação
mundial; o mercado as força a tê-
lo. Muitas marcas que tentaram o

sucesso no exterior acabaram não
sendo nem globais, nem locais. A
decisão de fazer com que uma mar-
ca se torne global deve ser guiada
por oportunidades estratégicas:

Tamanho e atratividade de mer-
cado.

Comoditização do mercado de
origem.

Deslocamento dos concorrentes.
Ganhos associados à economia

de escala.
Proteção das margens de lucro

atuais.
Conquista de participação na

mente do consumidor.
Mais inovação.

Cada uma dessas oportunidades
tem implicações consideráveis para
a marca, que devem ser analisadas
antes que a empresa parta para con-
quistar o mundo.

A Interbrand observou numero-
sas situações nas quais a companhia
se apaixona pela idéia da expansão
geográfica, mas suas pesquisas se
limitam a análises financeiras, sem
levar em conta outras dimensões,
como mercado, cultura, compor-
tamento de compra ou lealdade às
marcas que já estão no mercado que
quer conquistar.

Tornar uma marca global traz
riscos, como os seguintes:

Dar por garantido que a marca
transmite a mesma mensagem em
todos os mercados e emitir, inad-
vertidamente, uma mensagem
confusa.

Simplificar e padronizar a marca
e sua gestão, tendo como resultado
uma cultura que desestimula a ino-
vação local.

Utilizar canais de comunicação
errados, incorrendo em gastos ina-
dequados e impacto ineficaz.
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Subestimar os investimentos, de
tempo e de dinheiro, necessários
para conseguir bom nível de conhe-
cimento da marca.

Ignorar o trabalho de divulgação
interna da marca a fim de garantir
que os funcionários regionais en-
tendam os valores e os benefícios
que a marca deve transmitir e levar
a cabo.

Não poder modular os indicado-
res de desempenho em função de
variáveis locais.

Partindo do pressuposto de que
sua estratégia de negócios exige que
a marca seja global e que as análises
sustentam tal estratégia, a empresa
deve se perguntar se possui a cul-
tura, a estrutura organizacional e
os processos que permitam seguir
esse caminho.

A Interbrand identificou um
conjunto de princípios observáveis
nas melhores marcas do mundo.

Reconhecimento. Lideram seus
setores de atividade e desfrutam
forte reconhecimento entre os
consumidores e os formadores de
opinião.

No caso da BMW, os fanáticos
por automóveis, assim como os es-
pecialistas e os clientes fiéis, elo-
giam a marca com igual entusiasmo.
Simboliza desempenho, tanto em
engenharia como em projeto, e sta-
tus, pessoal e profissional. Esse tipo

de reconhecimento representa o
nexo de percepção e realidade que
permite estabelecer rapidamente
credibilidade em novos mercados.

Consistência. As identidades
visual, verbal, auditiva e tátil são
altamente coerentes, seja qual for
a região geográfica. Proporcionam
ao cliente uma experiência coeren-
te, muitas vezes sustentada por ini-

ciativas de marketing mundiais e
integradas.

O McDonakTs se desfez de aqui-
sições que traziam perda de foco,
simplificou sua oferta de produtos
e elaborou uma mensagem glo-
bal uniforme para retornar a suas
raízes, embora adequando seu en-
foque para obter maior relevância
regional -na França, por exemplo,
seus restaurantes se parecem com
cafés.

Emoção. Uma marca não pode
ser considerada como tal se não
compete nas dimensões emocio-
nais. Deve simbolizar uma promessa
em que as pessoas acreditem e de
que queiram participar. Isso gera
lealdade, porque carrega valores e
aspirações humanos comuns a todas
as culturas.

A Nike tem apelo para atletas de
todas as condições e chega, assim,
a um mercado de massa com uma
mensagem bem focada: o que se sen-
te ao utilizar um produto Nike.

Unicidade. As grandes marcas
representam grandes idéias. Ex-
pressam uma posição única dian-
te de todos os públicos, internos e
externos, e empregam eficazmente
os elementos do mix de marketing
para se posicionar nos diferentes
mercados.

A Apple direciona criativamen-
te seu mix de marketing e garante
que seu pessoal incorpore seu mais
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reconhecível e valioso atributo de
marca: a inovação.

Adaptabilidade. Embora cum-
pra sua missão global, a marca deve
respeitar os desejos, necessidades e
gostos locais.

O HSBC faz isso ao transmitir
excelência em serviços financeiros,
com profundo conhecimento do
comportamento do cliente local.

Gestão. Os líderes de uma orga-
nização, incluindo o número um,
devem ser "campeões" da marca. A
articulação contínua da filosofia da
marca e sua visão de mundo dão à
estratégia de negócios uma face re-
conhecível. Um passo essencial para
conseguir que a cultura corporativa
coloque a marca no coração de tudo
que faz é posicioná-la em relação a
algum aspecto universal da nature-
za e da experiência humanas.

As marcas globais de sucesso
operam com os princípios mencio-
nados, que requerem uma gestão
ativa. A Interbrand identificou
alguns aspectos de destaque que
compõem esse esforço de gestão.
Por exemplo:

Busca de elementos externos.
As marcas globais de sucesso iden-
tificam características comuns do
cliente em todas as culturas. A revis-
ta semanal The Economist consegue
que seus leitores se sintam parte de
um grupo de pessoas bem informa-
das, algo que faz sentido na maioria
dos mercados.

Integração da inteligência local.
As marcas são dinâmicas, e a gestão
deve levar isso em conta. No caso
das marcas globais, é pouco realista
supor que uma única mensagem
atrairá todos os públicos. A incorpo-
ração da inteligência local aumenta
a relevância da contribuição local
e contrapõe-se aos movimentos da
concorrência.

Equipe. As empresas com gran-
des portfólios de marcas tendem a
contar com um gerente para cada
uma delas. São gestores globais com

autoridade e recursos para colocar
em prática decisões-chave, com
base em medições de desempenho.
As equipes que gerenciam as marcas
globais dependem de um executivo
sênior, e muitas vezes diretamente
do presidente da empresa.

Investimentos. Os ativos intan-
gíveis, inclusive a marca, represen-
tam atualmente a maior parte do
valor de uma companhia e, como
qualquer outro ativo, requerem in-
vestimentos de capital. No entan-
to, os executivos mais lúcidos não
assinam cheques em branco. Em
vez disso, exigem indicadores con-
fiáveis do retorno que gerará cada
investimento.

Sistemas de medição. Para sus-
tentar o posicionamento duradouro
de uma marca global, são necessá-
rias medições amplas e consistentes
do capital da marca. Isso ajuda a
desenvolvê-la e permite monitorar
sua consistência em todo o mundo.

A medição do capital pode abarcar:
conhecimento da marca, opinião
geral sobre ela (preferência, satis-
fação, lealdade, recomendação),
atributos de imagem, percepção de
desempenho do produto ou serviço
e valoração, para determinar sua
contribuição financeira.

O relatório da Interbrand e da
Business Week se detém na análise de
algumas marcas de grande significa-
do para seus setores de atividade.

Nokia. O avanço da marca
Nokia, cujo valor passou de U$ 26,45
bilhões para US$ 30,13 bilhões em
um ano, está diretamente relacio-
nado com a posição da empresa de
maior fabricante de celulares do
mundo. Mas há outros fatores.

A companhia se concentrou no
design e na ergonomia como seus
diferenciadores principais. Uma
arquitetura de marca inteligente

HSM Management 60 janeiro-fevereiro 2007 www.hsmmanagement.com.br



manteve o foco nos produtos, por
meio de suas várias divisões: tele-
fones celulares, multimídia, redes
e soluções para empresas. A Nokia
não teme se associar com outras
marcas, como Siemens, quando
avalia que a relação será benéfica.

Walt Disney. Conteúdo, distri-
buição e promoção são os aspectos
estratégicos cruciais do negócio da
Disney. Os novos meios e os padrões
de consumo em transformação for-
çaram a marca a se antecipar me-
lhor aos desejos e necessidades de
seus diversos públicos.

Como segundo maior conglo-
merado de mídia do mundo, atrás
da Time Warner, o império Disney
-cuja marca vale US$ 27,85 bilhões-
abarca televisão aberta, TV a cabo,
rádio, produção e distribuição de
filmes, parques temáticos e ativida-
des on-line. Depois das turbulências

experimentadas por quase todas suas
unidades de negócios, observa-se um
revival positivo, mas cauteloso.

Os problemas dos últimos 20
anos vão sendo solucionados -por
exemplo, com a aquisição da Pixar.
As desavenças internas foram erra-
dicadas e o gigante da mídia está se
movendo rapidamente para proteger
e melhorar seu portfólio de marcas
incrivelmente valioso.

Cisco. O ressurgimento da Cisco
Systems se apoia em sua liderança
no mercado de produtos voltados
para redes de computadores, como
os roteadores. Além disso, há tam-
bém produtos como servidores de
acesso remoto, equipamentos de
telefonia sobre IP (protocolo de in-
ternet), componentes de rede ópti-
cos e sistemas de segurança.

Seus clientes usuais são as gran-
des organizações e os provedores de

serviços de telecomunicações, mas
ela também oferece produtos para
pequenos negócios e consumidores.
A amplitude de seu público aumen-
ta o interesse pela marca.

A empresa consegue adquirir
outras companhias e assimilá-las
rapidamente, tanto do ponto de
vista operacional como no que diz
respeito à marca. A Cisco, cujo valor
da marca é de US$ 17,53 bilhões,
adquiriu mais de cem empresas
desde 1993, para ampliar suas li-
nhas de produto e reter talentos
nesse competitivo mercado.

Philips. A Royal Philips Electro-
nics fabrica, entre outros artigos,
televisores, aparelhos de vídeo e
DVD, telefones, aparelhos de fax,
lâmpadas elétricas (é a número um
do mundo), semicondutores e siste-
mas médicos (é a número um em
equipamentos de imagens).
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A empresa opera com abrangen-
te portfólio de produtos e serviços e
compreende a importância de sua
marca, que vale US$ 6,73 bilhões
e constitui parte fundamental de
seu negócio.

Xerox. A Xerox se concentrou
em demonstrar que é muito mais
que copiadoras e que também tem
impressoras, scanners e aparelhos
de fax. Além disso, vende software
para administração de documen-
tos, oferece serviços de consulto-
ria e terceirização e possui uma
empresa com a Fuji, chamada Fuji
Xerox.

A companhia está buscando rein-
ventar sua marca, que vale US$ 5,91
bilhões, para que expresse adequa-
damente essa oferta apaixonante e
holística. São conhecidos os esforços
da presidente executiva, Anne Mul-
cahy, para recuperar participação
de mercado e melhorar os resulta-
dos, apesar de uma penosa reestru-
turação que afetou tanto clientes
como funcionários.

Motorola. Novos produtos como
o Razr e o Slvr impulsionaram o
crescimento do valor da marca Mo-
torola, que atingiu US$ 4,57 bilhões.
Uma bem-sucedida campanha de
comunicação conseguiu gerar boca
a boca, levou as pessoas a experi-
mentar esses produtos e aumentou
a lealdade.

A empresa criou urna divisão
independente a partir de sua uni-
dade de semicondutores e orientou
o restante de suas operações em di-
reção a três segmentos: soluções de
conexão para a casa, dispositivos
móveis e redes. E a segunda maior
fabricante de telefones celulares,
perdendo apenas para a Nokia.
Também fornece estações de trans-
missão celular, amplificadores e
servidores.

O estudo analisa de perto oito
setores de atividade que, por sua
natureza ou por questões externas,
enfrentam mudanças relevantes.

No reino das bebidas sem álcool,
os consumidores gastam mais di-
nheiro com refrigerantes do que
com qualquer outra coisa. As três
líderes controlam quase 90% do
mercado mundial.

Durante anos, a história do se-
tor se resumiu à "guerra das colas".
Quando essa disputa chegou ao li-
mite, as gigantes se expandiram na
direção de novos sabores (cereja e
limão, por exemplo) e bebidas sem
gás. Esse movimento de ampliar o
espectro e a grande variedade de
opções que surgiram acabaram
gerando muita expectativa. Mas
também uma ameaça.

Se, por um lado, a proliferação
de produtos representa possibili-
dade de escolha, por outro, trans-
mite uma imagem de confusão e
implica, potencialmente, margens
mais baixas, por causa da relação
custo da especialidade-produção
em massa.
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Esse setor de atividade pode ser
resumido em uma palavra: inova-
ção. Isso abarca produtos, serviços,
pesquisa e desenvolvimento, distri-
buição e vendas.

No entanto, o setor está cada vez
mais indiferenciado e se vê obriga-
do a renovar permanentemente sua
oferta em busca de vantagem estra-
tégica. Deve-se pensar não apenas
em "o que" produzir, mas também

Moda e preço acessível é a com-
binação-chave para firmar marcas
nesse setor. Atualmente, os consu-
midores estão muito mais seletivos
e reconhecem que a proliferação de
opções os beneficia. Os estilistas de
destaque e suas coleções de edição
limitada geram vendas e uma van-
tajosa diferenciação, mas a moda
simples e casual sobre a qual a Gap,
por exemplo, constrói sua marca
pode agora ser encontrada em va-
rejistas de desconto.

Redes de baixo custo, como a
sueca H&M e a espanhola Zara, es-
tão incrementando as opções para o
comprador preocupado em seguir
as tendências da moda.

Para muitos norte-americanos
que circulam pelo mundo da moda,
a etiqueta "Made in USA"já não é
uma opção válida. A fabricante nú-
mero um de roupas de marca, Levi
Strauss, transferiu praticamente
toda sua produção para outros paí-
ses, em que o custo de mão-de-obra
é mais baixo e a regulamentação
ambiental é menos rigorosa.



em "como" fazê-lo. Por exemplo:
quase todas as empresas de tecno-
logia da informação (TI) aumenta-
ram a eficiência de seus canais de
distribuição, reduzindo, assim, as
vantagens de custo que possuía a
Dell. Os lucros, em qualquer ponto
do negócio, têm vida curta, enquan-
to a concorrência avança rápido.

Trata-se de um setor singular,
por sua combinação de serviços pro-
fissionais e produtos de hardware.
Aqui, o posicionamento de marca
tende a reproduzir um ciclo: quan-
do uma empresa encontra um es-
paço único, é rapidamente imitada
por todas as concorrentes.

Do ponto de vista da oferta de soft-
ware por encomenda, o consumidor
está disposto a pagar apenas pelo que
usa e acaba gastando menos. Tam-
bém há companhias menores que
capitalizaram a crescente demanda
de serviços de TI. Muitas desenvolve-
ram nichos lucrativos, segmentando
e servindo setores em particular ou
mercados de serviços.

i

Esse setor depende fortemente
da marca para poder comunicar os
benefícios e o posicionamento dos
produtos, assim como da empresa
por trás deles.

Os televisores de tela plana, as
câmeras digitais e os reprodutores
de MP3 continuam impulsionando
o mercado de eletrônicos. Tais pro-
dutos não apenas pesam para ge-
rar faturamento, como também são
fundamentais para a construção da
marca. O design ainda é um impul-
sionador de demanda. Os avanços
tecnológicos e as linhas de produto
sempre em transformação demons-
tram que os consumidores acabam
sucumbindo ao apelo de ter sempre
o eletrônico mais recente possível.

O negócio dos serviços finan-
ceiros é, ao mesmo tempo, interes-
sante e esquizofrênico. Todas as
empresas perseguem os clientes de
maior valor líquido, mas precisam
do volume gerado pela massa de
clientes "básicos". Também buscam
reduzir custos levando os clientes

para os serviços on-line, o que re-
duz o compromisso emocional entre
consumidor e instituição. As marcas
nunca foram mais importantes do
que hoje nesse setor, pois o lugar em
que alguém confia para lidar com
suas finanças pode ser um símbolo
de sua distinção e de seu sucesso.

Conveniência, variedade e opções
saudáveis dominam a ampla catego-
ria dos alimentos de marca. Dian-
te de orientações de especialistas,
muitas vezes contraditórias, sobre o
que é melhor para o consumidor, é
cada vez mais difícil se antecipar à
demanda. Os varejistas começaram
a oferecer, como alternativa, marcas
próprias de menor preço.

O setor se esforça para encon-
trar a combinação correta de diver-
sificação, inovação e expansão de
mercado, para garantir o sucesso
da marca. No entanto, não dá para
negar que as pessoas cozinham cada
vez menos. Por isso, os alimentos se
concentram nas redes de restauran-
tes e nos canais de distribuição de
terceiros, e nesses casos a marca tem
papel menos importante.

O segredo desse setor é o con-
ceito "deixe-me encontrar o que
quero, quando quero, e talvez me
surpreenda se me oferecer produtos
e serviços inesperados".

Pesquisa, comércio e intercâm-
bio mostraram ser modelos con-
fiáveis quando se trata de negócios
on-line. Aplicações e conteúdos são
igualmente importantes. Mas o
posicionamento da marca é cada
vez mais relevante. A comunicação
on-line permite o marketing viral
de alta velocidade, ainda que sejam
necessárias precisão e capacidade
de resposta.
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