
SETE ESTRELAS
PARA FAZER A MARCA

BRILHAR
CÉLEBRE FRA-
SE "ATÉ QUE A
MORTE NOS SE-
PARE", QUE SELA

A UNIÃO DE UM CASAL EM UMA

CERIMÔNIA DE CASAMENTO, PODE

MUITO BEM DESCREVER A RELAÇÃO

DE ALGUNS CONSUMIDORES COM

CERTAS MARCAS. ÍCONES NA MENTE

DESSES •CLIENTES.TAIS MARCAS ALCAN-

ÇARAM O ALMEJADO SUCESSO EM UM

MERCADO CADA VEZ MAIS COMPETITIVO.

Diante de inúmeras opções de pro-
dutos e serviços, fatores como inovação,
ótimas campanhas publicitárias e pro-
dutos perfeitos não têm sido suficien-
temente capazes de manter o vínculo da
fidelidade e algumas marcas não con-
seguem atingir o mesmo nível de su-
cesso de tantas outras.

Afinal, o que faz os consumidores
serem tão fiéis? Para desvendar os segre-
dos de marketing que criam uma espé-
cie de conexão intuitiva entre marca e
consumidor, Patrick Hanlon elaborou
uma ampla pesquisa, cujo resultado é o
livro "O Segredo das Marcas Deseja-
das", lançado recentemente no Brasil
pela Editora Gente. "Você está em uma
loja, parado diante de duas embalagens
diferentes de detergente para lavar rou-
pa. Ambas contêm os mesmos ingre-

dientes e irão limpar suas roupas. Qual
deles você vai comprar? A maioria das
pessoas se sente bem comprando a em-
balagem com a qual se simpatiza. Isso é
chamado de preferência. E todo profis-
sional de marketing sabe que o cres-
cimento da preferência geralmente sig-
nifica aumento das vendas. No mundo
atual, quando muitos produtos são basi-
camente os mesmos em termos de
características e benefícios, eles se tor-
nam comoditizados. Então, como po-
demos impactar a preferência?", per-
gunta Hanlon, ex-executivo sênior de

grandes agências de
publicidade e que hoje

comanda a Thinktopia, sua própria
agência. "Há algo muito mais profundo
do que características, benefícios e ex-
clusividade vendendo serviços ou
produtos. Mas b que é?", completa. A
resposta está em uma palavra: marcas.

o

A FORÇA DA MARCA
"Marcas são os produtos capazes

de cercarem a si mesmos com comuni-
dades de pessoas que preferem aqueles
produtos acima de todos os outros. As
pessoas não só estão dispostas a atra-
vessar a rua para comprá-los, como fa-
lam sobre suas preferências com outros.
Elas advogam", conta o executivo. Essas
são marcas com as quais o consumidor
imediatamente se identifica e geram
valor, sendo bem-sucedidas na equação
preferência e vendas.

Nos Estados Unidos, algumas delas
são Coca-Cola, Nike, Apple e Star-
bucks. No Brasil, uma pesquisa realiza-
da pela Brand Analytics revelou as mar-
cas nacionais mais valiosas. Entre elas
estão Itaú, Bradesco, Banco do Brasil,
Lojas Americanas, Antarctica (marca
da Ambev), Banco Real e Natura. En-
quanto é fácil explicar como a Coca-
Cola se tornou uma marca consagrada



depois de 50 anos, ou mais, de cam-
panhas publicitárias na televisão, car-
tazes, impressos, entre outras mídias, é
inexplicável como outros produtos sur-
giram e rapidamente ganharam apelo
junto ao consumidor, como a Starbucks
nos Estados Unidos.

A razão, segundo Hanlon, está no
conceito de marca primordial, que não
vê somente um produto, com caracterís-
ticas e benefícios, sendo carregado por
um sistema de distribuição que inclui
propaganda e promoção, mas vê a
marca como um sistema de crenças.
E um sistema de crenças sustentá-
vel proporciona uma ligação emo-
cional subliminar, intangível, que
atrai pessoas e as ajuda a se sentir
parte de algo. "Quando se tem
um sistema de crenças, se atrai
outros que querem compartilhar
delas. Isso cria uma comu-
nidade", fala. Essa comunidade
pode situar-se ao redor de um
produto ou serviço - são os
consumidores; pode estar ao
redor de uma personalidade, /
como Oprah ou U2 - são os
fãs; cerca uma companhia -
são os empregados; e se estabe-
lece ao redor de uma comunidade cívica
- são os cidadãos.

A diferença entre um sistema de
crenças e o caminho tradicional do
marketing e da propaganda é que em
vez de comunicar características e
benefícios, a marca primordial trabalha
com uma constelação de fatores que no
final compõem a narrativa de uma mar-
ca e que proporciona significado e iden-
tificação com os consumidores. "Nós
queremos acreditar em algo, nós que-
remos fazer parte de um grupo", afirma
Hanlon. "Comunidades entusiasmadas
existem quando são claramente articu-
ladas a um sistema de crenças que con-
quista pessoas com crenças similares.
Nós chamamos isso de voz do código
primordial", explica.

Esse código tem sete componentes:
a história da criação, a crença, os ícones,
os rituais, os pagãos (ou incrédulos), as
palavras sagradas e o líder. Cada um

compõe um símbolo no imaginário po-
pular em que, se bem construído e bem
articulado com os demais, pode edificar
e consolidar uma marca no mercado.
"Essa constelação não só atrai pessoas
que querem compartilhar esperanças,
sonhos e aspirações da mesma comu-
nidade, atrai os que querem se tornar
parte dela", comenta Hanlon.

CÓDIGO DECIFRADO

Toda história tem um começo, seja
fato real ou mito. Valorizar as origens
contribui para construir a imagem da
marca perante o consumidor, não im-
porta se ela tenha começado em uma
garagem, em um dormitório da faculda-
de ou nos rabiscos em um guardanapo.
"A HP gastou 1,2 milhões de dólares re-
novando a garagem na qual Hewlett e
Packard começaram a companhia", con-
ta Hanlon. "E preciso que todos enten-

dam 'quem você é' e 'de onde veio'. Esses
são os alicerces da confiança".

Associado a esses alicerces está outra
questão fundamental: no que se acre-
dita? A resposta são declarações sim-
ples, resumidas, que abrangem idéias
que se deseja que as pessoas acreditem.
Isso pode ser parte da missão, do valor e
da visão da empresa ou uma expressão
condensada comunicada na propa-
ganda. "A marca é a tradução da essên-
cia da empresa e expressa conceitos nos
quais acreditamos, nossa visão de mun-
do e razão de ser", comenta Andréa
Sanches, diretora de marca da Natura.
"Tudo o que fazemos na companhia é
para traduzir isso para o consumidor",
completa. Para isso, a marca que carrega
o conceito "bem estar bem" trabalha em
diversas ações e para diferentes públicos.
Para essa tarefa, há um grande aliado: as
mais de 600 mil consultoras de rela- »
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cionamento no Brasil (e mais de 67 mil
nas operações internacionais) são as
maiores embaixadoras da imagem cor-
porativa, que fazem a ligação entre o
consumidor e a marca. "A Natura é uma
empresa de relações e o fato de ter essa
força espalhada pelo País ajuda a cons-
truir a marca", afirma a diretora. "A con-
sultora também é o agente de trans-
formação da sociedade. Quando temos
uma causa, ela é quem a leva para o con-
sumidor", completa.

Para Andréa, o grande segredo é a
coerência do que se expressa, acredita e
faz. "O sucesso está em ter coerência em
todas as ações, fazendo com que estejam
na mesma direção. A questão é não
fugir disso em nenhum momento e para
isso temos um sistema de gestão de
marca que visa aprender, educar e dar
todas as diretrizes para expressá-la da
melhor maneira", fala. Em 2006, a
Natura registrou uma receita bruta da
ordem de 3,9 bilhões de reais, o que
representa um crescimento de 19,9%
em relação ao ano anterior. Nas ope-
rações internacionais, a receita bruta
aumentou 44,3%. E segundo a análise
feita pela consultoria Brand Analytics, a
fabricante de cosméticos possui a marca
mais valiosa do setor industrial - 1,91
bilhão de dólares.

Para o Itaú, cuja assinatura vale
3,68 bilhões de dólares de acordo com
o ranking divulgado pela Brand Ana-
lytics, o consumidor é ligado à marca
por um conjunto de fatores, conceitos
que ao longo da história do banco
foram construindo sua reputação. "Não
apostamos em uma única ação que te-
nha efeito cosmético para criar uma
imagem. Acreditamos na imagem for-
mada por um conjunto de valores,
atitudes e entregas que vai sendo sedi-
mentada ano a ano", comenta Antônio
Matias, vice-presidente de marketing
do Itaú.

Segundo o executivo, entre as ati-
tudes do banco percebidas pelo con-
sumidor estão o comportamento ético,
a transparência, a inovação, a tecno-
logia e o atendimento, com destaque
para a atuação da ouvidoria e de cam-
panhas com foco em ouvir o cliente.

Além disso, a atuação da Fundação
Itaú Social, voltada para trabalhos na
área da educação, reforça o compro-
misso com as necessidades sociais. "A
ligação com o consumidor acontece a
partir de produtos e serviços com ati-
tudes corretas, concretas e compro-
metidas com a sociedade em que
atua", fala Matias.

Hanlon classifica essas atitudes
como rituais. Eles representam a comu-
nidade em movimento. "Cada comuni-
dade tem sua própria maneira de fazer
as coisas. A comunidade Starbucks age
diferente da comunidade Dunkin Do-
nuts. Os fãs de beisebol dormem e os fãs
de futebol são agitados. Alguns consu-
midores preferem apertar cem botões ao
interagir com uma empresa e outros
preferem o contato pessoal", exem-
plifica. Viajar de avião é um ritual, assim
como escovar os dentes, dirigir um car-
ro, levá-lo para a revisão, entrar em con-
tato com uma prestadora de serviços

telefônicos. Os rituais são interações re-
petidas que, quando são positivas, for-
talecem o vínculo e, quando são nega-
tivos, enfraquecem. Ou seja, a vitalidade
da marca depende de várias experiências
positivas entre ela e o consumidor. O
sucesso está em entender como os ri-
tuais podem ser adaptados e tornados
mais interessantes.

OUTRAS ESTRELAS
DA CONSTELAÇÃO

Os sistemas de crenças têm símbo-
los que os identificam e também a quem
pertence a determinado grupo. Os
ícones são concentrações rápidas de
sentido que fazem com que a identidade
e os valores da marca sejam comuni-
cados de forma espontânea. O logotipo
da Nike, o som de inicialização do
Windows, o "plim-plim" da Rede Glo-
bo, as garrafas da Coca-Cola, o corte de
cabelo dos Beatles, o perfume do
amaciante de roupas Comfort, os arcos



do McDonalds, o bonequinho com
chapéu de cangaceiro das Casas Bahia e
celebridades como Gisele Bündchen e
Pele. Visuais, sonoros, aromáticos ou em
qualquer outro formato, os ícones são
impressões sensoriais que lembram
rapidamente a essência da marca.

Outro elemento do código primor-
dial, e que pode nos fazer lembrar de
uma marca ou de uma comunidade, é o
vocabulário. Hanion o chama de pala-
vras sagradas. "Tente dizer 'iced grande
decaf skinny mocha' (uma bebida da
Starbucks) no McDonald's e veja o que
se consegue. Peça pelo número 16 na
Starbucks e receberá o mesmo olhar
sem expressão", diz. Quem vai ao
McDonalds sabe o significado da ex-
pressão "peça pelo número". Os aficio-
nados em novelas já ouviram falar em
Odete Roitman. Fãs de futebol sabem a
classificação dos times, além do nome
de jogadores e técnicos. Qualquer ado-
lescente que usa a internet sabe o que
quer dizer "kkkkkk / rs rs rs".

Todo grupo tem um vocabulário es-
pecializado que permite identificar
quem pertence a ele e quem não. "Se
você é um fã de beisebol, tem de conhe-
cer os times, os jogadores, os jogos fa-
mosos e as regras. O seu conhecimento
sobre eles determina onde se encaixa no
grupo. O mesmo vale para grafiteiros,
neurocirugiões, diretores de filme e
chefes de cozinha", comenta Hanion.

OS PAGÃOS OU INCRÉDULOS

Para qualquer tendência há uma
contratendência. Assim como para toda
revolução há uma contrarevolução, há os
que odeiam e os que idolatram, há os
que entendem sua marca e querem fazer
parte da sua comunidade e há os que
não o entendem e talvez j amais o façam.
"Não se trata somente de público-alvo,
mas da vida, como as cores preto e
branco e os partidos da esquerda e da
direita na política", fala Hanion. São os
opostos contrastantes, por exemplo,
para a onda de fast-food e a necessidade
de comer rápido, a fim de se dedicar
mais ao trabalho, surgiu a contracultura
do slow-food e a necessidade de se
dedicar, pelo menos algumas vezes, à

ITAÚ LIGAÇÃO COM o CONSUMIDOR POR MEIO
DE ATIUDES CORRETAS E COMPROMETIDAS

COM A SOCIEDADE EM QUE ATUA

prática de comer de forma pausada e
com a família.

Segundo Robyn Waters, ex-vice-
presidente de design da Target, que-
brar as regras e mudar a maneira de
pensar são conceitos que fazem parte
do dia-a-dia do consumidor moderno,
em todas os segmentos da indústria. O
estudo desses paradoxos é tema do
livro "The Hummer and the Mini",
escrito por Waters.

Parte de afirmar quem a empresa é
e o que defende é também declarar
quem ela não é e o que não defende. E
parte do posicionamento de muitos ao
descobrir quem são seus antagonistas
e concorrentes é lançar mão da difa-
mação. "Porém os incrédulos não
existem só para que possamos difamá-
los ou desprezá-los, como na relação
entre democratas e republicamos. Há
um grande poder em entender quem
não quer pertencer a nossa comuni-
dade", fala Hanion. "Se pudermos
identificar um grupo de pessoas que
não quer comer açúcar, poderíamos

criar produtos sem açúcar. Se encon-
trarmos pessoas que não querem ca-
feína, poderíamos criar algo descafei-
nado", exemplifica.

LÍDERES
Finalmente, toda comunidade tem

um líder: alguém que se coloca contra
todas as dificuldades e desigualdades
para recriar o mundo de acordo com o
próprio ponto de vista e senso de co-
munidade e de oportunidade. Bill Ga-
tes, Steve Jobs, Oprah Winfrey, Martin
Luther King, Nelson Mandela e Gan-
dhi são exemplos no mundo macro. To-
dos estiveram à frente de marcas, em-
presas, movimentos, causas e ideologias
a fim de criar grupos de seguidores.
Olhando para o universo micro, existem
os líderes de equipe, gerentes de projeto,
grupo de diretores supervisores de linha
de produção.

ENGRENAGEM PERFEITA
"Muitos de nós têm trabalhado com

qualquer uma ou com várias partes do
código, mas a combinação dos sete cria
a constelação que encanta e conquista
comunidades", afirma Hanion. De
acordo com o executivo, produtos, ser-
viços e companhias, até mesmo comu-
nidades civis, podem usar esses fatores
do código primordial para ajudar a
diferenciar a si mesmos e a conquistar
quem quer compartilhar das mesmas
crenças. "Ao usar a marca primordial
cria-se uma experiência, um senso de
lugar, um sentimento, uma comuni-
dade", garante. "O ponto principal não é
somente entender o que são os sete
componentes do código primordial.
Marcas poderosas - as que todos conhe-
cemos e amamos - continuamente ge-
renciam todos os elementos do código,
revigorando-os e mantendo-os ativos e
dinâmicos. Quando isso é feito, mesmo
que a mudança seja em uma pequena
etiqueta, a empresa se cerca de uma
comunidade de consumidores-advoga-
dos que permanecem entusiasmados
com ela", finaliza. :-ín

ecarvalho
Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano 11, n. 117, p. 26-29 , ago. 2007.




