


A história da conquista do cyberespaço pelas marcas está
em fase de construção e, como em Jornada nas Estrelas,
ainda em busca da Fronteira final.

A exploração desse vasto, porém desconhecido, ambiente
digital tem sido mais uma saga tática de tentativa e
erro do que da consolidação de cases estratégicos,
com resultados indiscutíveis e duradouros. Não há na
praça nenhum confiável manual de boas práticas para a
construção de marcas no mundo web, mas a internet é
jovem e não há pecado na experimentação. Os exemplos
clássicos, como os do Google e do Yahoo, são poderosos,
mas falam mais sobre empresas que nasceram e
gravitam exclusivamente no ambiente digital. Já os
de Dell e Amazon, empresas que montaram vigorosas
experiências de canais de distribuição no mundo virtual,
brilham solitários como exemplos históricos isolados,
que insistem em não ser replicados.

Budweisertentou mudaro quadro ingressando no espaço
aéreo dessa seleta constelação com seu megaportal
interativo, cuja meta era se transformar no maior destino
de conteúdos de entretenimento da internet. Voltou para
a base antes de decolar. A previsão de investimento de
U$ 30 milhões (teria sido o maior investimento em um
projeto de marca na web) ficou só na previsão. Agora
subdimensionado (ver matéria nesta edição), voltou
aos patamares dos demais hoje presentes da internet. A
estação orbital mais avançada nessa viagem exploratória,
o 5econd Life, não passa ainda de um jogo interativo de
grandes corporações, um brinquedão.

A recente conquista do Grand Prix de Titanium do
Festival de Cannes pelo case áe Dove, um experimento
fundamentado amplamente na web, ilustra a tese. Trata-
se de uma campanha com um único comercial online. Dove
ganhou com ela uma dimensão de modernidade digital
que não tinha, mas o experimento é apenas uma pequena
parcela de um gigantesco esforço de marcaxsolidamente
construído off-line, A web foi complemento de mídia,
nada mais.

Marcas nascem a partir dos planos de negócio das
companhias, e devem espelhar de forma estratégica e
integradaseusobjetivosmercadológicos.Sãoconstruídas
a partir áe um conjunto complexo de procedimentos e
experiências, que envolve criação, difusão e consolidação
de um sistema único de valores. D descritivo desse
processo é extenso e a metodologia, rigorosa. O objetivo
final é que cada marca abandone a condição de presenças
indiferenciadas na prateleira do ponto-de-venda para se
transformar em objeto de desejo por sua diferenciação
e atributos particulares. Isso envolve identidade,
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confiabilidade e intimidade com o consumidor. Envolve um
posicionamento competitivo amplo. Envolve gerenciamento
permanente do ciclo de vida, mensuracão e tracking records
sobre performance de vendas e de imagem da marca. E, claro,
análise de ROL

Pois essa bíblia da marca não está sendo seguida à risca
por quase nenhuma empresa no ambiente digital.
O espaço da web está hoje populado por marcas de
toda espécie, desde aquelas concebidas para gravitar
exclusivamente no mundo digital até aquelas que nascem
e continuarão nascendo a partir do chamado mundo real.
Tanto para umas, quanto para outras, vale a máxima
segundo a qual construir marca é, cada vez mais, atividade
multídisciplinar, alavancada sobre multiplataformas.
Nada funciona de forma isolada, e sinergia é palavra-
chave para o sucesso.

A web é uma dessas plataformas, um pedaço desse
todo. Há nela, no entanto, um Fato que poucas empresas
e pouquíssimas marcas parecem ter percebido na sua
plenitude: a web é, ela própria, sozinha e em si, espaço
mercadológico completo. Ela é varejo e atacado. É canal de
distribuição e logística. É plataforma de pesquisa e banco
de dados. Abrange vários veículos de comunicação ao
mesmo tempo: rádio, televisão, cinema, jornal e revista.
Abrange várias ferramentas de marketing ao mesmo
tempo: mala direta, publicidade, promoção, relações
públicas, atendimento ao consumidor. Adicionalmente,
ela é ainda videogame, correio e telefone É até o bate-
papo da esquina. Tudo isso tendo o que nenhum outro
ambiente de negócios possui, que é a capacidade de
mensuracão em tempo real.

Difícil dizer que as marcas estão hoje utilizando todo esse
potencial de forma.planejada, mensurada e integrada ao
plano de negócios da empresa.

Mais e mais empresas de serviços especializados
começam a oferecer aos anunciantes e estrategistas
modelos matemáticos e recursos tecnológicos parrudos
o suficiente para que investimentos em marcas possam
ser feitos com a devida precisão e a devida avaliação de
seus resultados. Mas a web está ainda por dar o melhor
de si na construção de marcas.

Como destaca um especialista no ramo, Rich LeFurgy,
diretor da Archer Advisors, empresa de consultoria digital
dos Estados Unidos, "a promessa é que a internet esteja
habilitada a medir com efetividade o trabalho de marcas
como nunca antes. 5e isso se consolidar, a migração das
campanhas de marca na internet deverá acelerar".. ..
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BMW Films, lembra?
O primeiro e efetivamente significativo exemplo de uma empresa que
acreditou na internet não apenas como um canal de comunicação ágil e
interativo, mas como todo um ambiente especial e diferenciado para uma
ação de consolidação de sua marca, foi a BMW. É hoje uma peça de museu,
mas segue emblemático. O case "The hire", do Projeto BMW Films, em que
a companhia de automóveis alemã apostou a maior parte do seu budget
de marketing daguele longínquo ano de 2001 (U5$ 15 milhões, um dos
maiores investimentos em projetos de marca para o mundo digital até
hoje), ainda é, sob vários aspectos, único.
No projeto, a BMW retirou suas campanhas da mídia tradicional, refez
seu discurso e seu posicionamento estratégico diante da concorrência,
preparou distribuidores e canais de venda para o impacto da nova
plataforma digital e integrou esses canais digitalmente para dar
respostas online e em tempo real ao consumidor: enfim, realinhou todo
o caminho percorrido na construção da marca BMW até ali, em função do
mundo digital.
Nissan e Pirelli tentaram fazer o mesmo, sem igual envolvimento
estratégica e sem a mesma profundidade. Copiaram a ponta do iceberg, o
site. E, portanto, nem de longe atingiram
sucesso semelhante.
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