
ao faz tanto tempo que falar de
marketing corporativo, comuni-

cação corporativa, campanha institu-
cional etc. era quase um xingamento nas
empresas. Ouviam-se resmungos do se-
guinte tipo: "Aqueles sujeitos lá do 25°
andar ficam com uma parte da receita
que nós geramos...c para quê? Para al-
moçar com jornalista, ir a vernissage, gas-
tar um dinheirão com os filmes de fim
ano, jantar com visitantes internacionais...
e essas perfumarias!"

Quando as unidades de negócios
(BUs) se disseminaram nas empresas, a
atmosfera ficou ainda mais carregada.
Afinal, quem gera receita na venda de
produtos e serviços são as unidades de
negócio. Logo, que sentido faria transfe-
rir uma fração dessa receita para os
"engomadinhos" do 25" andar? E, nesse
compasso, as verbas corporativas de
marketing e comunicação foram ficando
mais rarefeitas, os resmungos das BUs
aumentando e, de modo geral, quem ia



atuar nessa área corporativa da empresa
é porque não tinha muito mais a fazer na
linha de frente - nas frentes que geram
receita.

Aos poucos, este quadro mudou. No
começo, eram manifestações isoladas em
diferentes empresas ou indústrias de al-
guns países. Mas agora é uma cons-
tatação: existe um movimento internacio-
nal, e crescente, de valorização da marca
corporativa e da reputação das compa-
nhias. É um movimento que tem relação
direta com as novas bases competitivas e
com o fluxo de resultados das empresas.

Em outras palavras, a marca da em-
presa e a sua reputação (termo que nem
era corrente no meio empresarial) assu-
mem um papel capital no novo ambiente
de negócios. Aos olhos do consumidor,
passaram a ser uma espécie de chancela,
de aval, para quem quer ter a certeza da
"boa procedência" daquilo que está com-
prando - e uma garantia contra os simu-
lacros e imitações. Ao mesmo tempo, a
marca corporativa e o prestígio da em-
presa funcionam como uma espécie de
proteção ou blindagem contra as turbu-
lências e ameaças constantes das ondas
de comunicação.

Uma das conseqüências dessa mu-
dança no papel da marca corporativa e
da reputação pode ser avaliada em levan-
tamentos conduzidos nas bolsas de valo-
res de centros como Londres e Frankfurt,
por exemplo. Esses estudos mostram que
marcas sólidas, com reputação percebi-
da e comprovada, têm tido melhor de-
sempenho, atraído maior interesse dos
investidores e garantido mais retorno.
As marcas que desfrutam de reputação
mais alta têm, em média, maior capitali-
zação de mercado (soma do valor total
de suas ações). E remuneram melhor
seus acionistas.

Para entender como a marca
corporativa passou a ser percebida não
como uma entidade cosmética e sim
como um ativo de forte impacto nos re-

sultados de uma empresa, é preciso con-
siderar três fatores.

1 - A disputa não é, mais, apenas
entre produtos. Não é um aparelho de
som A versus um aparelho de som B: na
cabeça do consumidor, é Sony versus
Gradiente, por exemplo. Quando a con-
centração progressiva, com fusões, aqui-
sições e takeovers dá origem a empresas
ainda mais poderosas e abrangentes, uma
unidade de negócios isolada só é capaz
de enfrentar o competidor se falar em
nome de toda a corporação. Isto é, ela só
terá poder mercadológico se representar
os valores da marca-mãe corporativa. A
quem não se deu conta disso, ainda, uma
recomendação: reparem como - acerta-
damente, aliás - tem crescido o tamanho
das aplicações da logomarca que repre-
senta a corporação.

2 - Acionistas não pensam em pro-
duto, mas na empresa. A competição
entre as marcas está se transferindo para
a Rua 15 Novembro, sede da Bovespa.
Ali, as diferentes ações competem pela
atenção do investidor, e a capacidade que
cada uma delas têm de competir é refle-
xo da vitalidade das empresas e da ex-
pressão e do valor de suas marcas como
um todo. Sob esta visão, uma unidade de
negócio é, portanto, um dispositivo para
alimentar o valor corporativo da empre-
sa e de suas marcas. E o marketing cor-
porativo ganha importância crescente
porque orienta e articula os esforços in-
dividuais das diferentes unidades de ne-
gócios em torno de objetivos da empresa
como um todo. Um bom exemplo é a
Unilever. A idéia de Vitalidade, que é o
eixo da sua comunicação corporativa,
tem um elo com a comunicação e com o
posicionamento dos produtos de toda a
organização.

3 - A expansão dos negócios não
avança sem consciência corporativa.

Uma das questões mais prementes na
mesa de qualquer empresário ou dirigente
de empresa, hoje, é como alavancar ne-
gócios sem aventuras. O caminho que o
mundo tem trilhado, cada vez mais, é ex-
pandir para outros negócios o uso das
marcas já existentes - muito mais do que
criar uma profusão de novas marcas. Esta
estratégia é mais barata, racional e eficaz.
Porém só está ao alcance de empresas
que zelam por sua consciência cor-
porativa. Estruturas feudalizadas geram
extensões de marca e de negócios frá-
geis e caras. Na .direção oposta, os casos
de extensões de marca mais bem-sucedi-
dos que conhecemos são aqueles em
que a paternidade corporativa contribui
para alavancar os novos negócios. O
goodwill das marcas de prestígio é um
passaporte natural para quem deseja mi-
grar para novos territórios e novas are-
nas competitivas.

A esta altura, é preciso fazer uma
pausa para reflexão. Ou melhor, uma
advertência: a corporação não é e não
pode ser vista como um produto gigante.
A ressalva é importante, diante da tenta-
ção imediata que acomete muitos execu-
tivos e profissionais do marketing: tomar
a marca corporativa como se fosse a
marca de um produto gigante (no caso, a
empresa) e começar a tratá-la com os
mesmos critérios, associações eframe-
works que são mais comuns aos produ-
tos e a suas projeções simbólicas. Não, a
diferença entre um conceito e outro não
é apenas uma questão de tamanho.

O professor John Balmer, um dos
mais respeitados teóricos internacionais
do emergente corporate marketing, nota
que, desde o início dos anos 90, vem se
acentuando um afunilamento de várias
disciplinas - identidade, cultura, bran-
ding, comunicação e imagem. Tudo com
o objetivo de fomentar uma nova defini-
ção para a marca corporativa e de situá-
la como algo mais amplo que o conceito



de marca de produto e mais abrangente,
também, do que as noções de marca
institucional que existiam antes.

As diferenças entre os dois conceitos
são bem profundas e se estendem para
vários níveis e esferas. Exemplificando:
quem cuida de um negócio ou produto da
Votorantim pode ser um gerente da em-
presa, mas quem responde pela marca da
organização é a alta direção da Votorantim.
As metas de um produto Bauducco po-
dem ser de curto prazo, mas a estratégia e
os objetivos da marca Bauducco devem
ter um horizonte muito mais longo. A
Iveco deve ter mensagens específicas para
quem quer comprar os caminhões ou fur-
gões, mas a marca da corporação Iveco
precisa dialogar com todos os seus
stakeholders e considerar os múltiplos in-
teresses que eles têm.

Portanto, a marca corporativa se di-
rige a objetivos mais amplos, aborda con-
teúdos mais gerais, envolve outras res-
ponsabilidades, dialoga com vários públi-
cos e tem maior abrangência e alcance
no tempo e no espaço. E é absolutamen-

te fundamental que se compreenda a pro-
fundidade dessa mudança para que a
marca corporativa possa de fato se con-
solidar como um novo padrão de refe-
rência e um possante instrumento de ne-
gócios para as empresas.

"Jaime Troiano é diretor da Troiano
Consultoria de Marca
** Levi Carneiro é diretor associado
da Troiano Consultoria de Marca





Reputação e prestígio de marca cor-
porativa podem - e devem - ser medi-
dos periodicamente.

A Troiano Consultoria de Marca e a
revista AMANHÃ aceitaram o desafio
de aplicar métricas que revelem o prestí-
gio de grandes empresas. Num primeiro
momento, o projeto se restringirá às 30
maiores companhias de cada um dos três
Estados do Sul. A estrutura metodológica
do trabalho conduz a um indicador de
reputação denominado índice de Prestí-
gio da Marca Corporativa (1PMC). O re-
sultado desse levantamento, que contou
com o suporte da e-bit, empresa especia-
lizada em 'pesquisa por internet, será pu-
blicado na edição de dezembro de
AMANHÃ.

"Ao desenvolver a estrutura meto-
dológica da pesquisa, procuramos abranger
as cinco dimensões - ou drivers - que têm
maior relevância para compor o diagnós-
tico final de reputação" explica o diretor-
geral da Troiano Consultoria de Marca,
Jaime Troiano. Estas cinco dimensões são:

• 1) Admiração
• 2) Inovação
• 3) Qualidade de produtos e serviços
• 4) Responsabilidade social e ambiental
• 5) Histórico e evolução da empresa

"Dessa maneira" antecipa Jaime, "as
empresas tanto poderão avaliar o seu
desempenho dentro do quadro geral e
compará-lo com o de outras empresas
como, também, terão condições de ana-
lisar como são percebidas pelo público
em cada um dos cinco drivers que com-
põem o índice de Prestígio da Marca
Corporativa" Estes e outros aspectos e

diferenciais transformam o estudo em
uma natural referência para empresas
dispostas a aprimorar a gestão de suas
marcas corporativas, e abrem espaço
para que se ampliem, no país, as aborda-
gens regionais e nacionais sobre reputa-
ção e sobre marca corporativa, acredita
Jaime.

São sinônimos, marca corporativa e
reputação corporativa? Não, não são a
mesma coisa, já avisa o diretor associado
da Troiano Consultoria, Levi Carneiro.
Para explicar melhor a distinção que há
entre esses dois conceitos, Levi, autor do
recém-lançado Marca Corporativa: um
Universo em Expansão, recorre a uma
esquematização muito eficiente e fácil de
ser entendida, que leva a assinatura do
professor Paul Argenti, da The Tuck
School o Business.

Marca corporativa é o que a empre-
sa diz que é e diz que faz. É a sua promes-
sa fundamental. Reputação é o que todos
pensam e sentem em relação ao que a
empresa promete. É a percepção dos
stakeholders.

Levi contempla estes dois conceitos,
reputação e marca corporativa, como
pólos diferentes e igualmente importan-
tes. Quanto mais equilíbrio houver
entre os dois pólos, mais e melho-
res resultados terá a empresa.
Em muitos casos, esse equi-
líbrio se rompe, no âmbi-
to da empresa, pelo efei-
to da desinformação que
ainda existe em torno de
ambos os conceitos. Um
exemplo de confusão, nas
palavras de Levi: ao con-
trário do que muitos pen-

sam e até têm divulgado, reputação
corporativa não é um julgamento moral
das organizações. "É, acima de tudo, uma
forma de medir e analisar o prestígio da
marca de uma ou mais empresas, a partir
das informações - ou da desinformação
- de seus públicos de interesse ou de seus
stakeholders a respeito das diferentes di-
mensões e aspectos da atuação corpo-
rativa" esclarece.

Nenhuma dúvida, porem, quanto a
um ponto essencial: compreender,
mensurar e gerir todos os fatores que en-
volvem reputação e marca corporativa
será tarefa de alto sentido estratégico para
todas as companhias. Como afirma Levi,
num tempo de "alta densidade informati-
va e enorme suscetibilidade do mercado
às ondas de boatos" o prestígio junto a
diferentes públicos atua como um aval
da marca. "Se nós a entendermos como
uma salvaguarda da marca corporativa,
a reputação vem demonstrando a capa-
cidade não só de proteger a organização
nas crises, mas, principalmente, susten-
tar valor, alavancar negócios e garantir
resultados em diferentes ambientes eco-
nômicos" enfatiza Levi.
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