
A gestão de marcas (branding, em
inglês) ganha espaço crescente na
operação das empresas brasileiras.
Trata-se de toda atividade ligada à
criação e administração de marcas.
Apesar de intangíveis, as marcas for-
mam um dos ativos mais importan-
tes das empresas, juntamente com
pessoas, idéias, informações estraté-
gicas e patentes.

Com o avanço da tecnologia e a
globalização do mercado, os lança-
mentos de novos produtos e servi-
ços se multiplicaram. Na mesma
velocidade, cresceram as cópias e
falsificações. Com isso, investi-
mentos em produtos e serviços ex-
clusivos acabam se perdendo no
processo de generalização.

Num mercado de produtos mui-
to similares, o grande desafio que
se apresenta para as empresas é
"encontrar um posicionamento
único e vencedor", analisa Marcos
Machado, sócio-consultor da Top
Brands Consultoria e Gestão de
Marcas. A escassez de verbas e a
elevação dos custos exigem ainda
a "integração de todos os pontos de
contato com o mercado".

A proliferação do número de
marcas confere ao consumidor um
poder cada vez maior de escolha,
com base em critérios racionais
(como desempenho e preços) e
pessoais. O consumidor torna-se,
na verdade, "dono do êxito da mar-
ca", diz Ivan Pinto, professor de Co-
municação como Fator Estratégico

da Empresa na ESPM.
Ele considera que a marca, com

bom gerenciamento e adequada
comunicação com os clientes, "po-
de se manter no topo da preferên-
cia". E assinala que não podem ser
ignorados novos canais, como a co-
municação interpessoal (internet e
celular).

As possibilidades de sucesso au-
mentam para "empresas que sa-
bem lidar com os clientes e revita-
lizar os produtos", destaca Ivan
Pinto, citando o exemplo da marca
Orno (Unilever), que tem 50 anos e
participação da ordem 40% no
mercado, apesar de ser o detergen-
te em pó mais caro do País.

Na visão do professor, os cursos
oferecidos, desde a década de 90,
por várias escolas, como a ESPM,
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e
Fundação Instituto de Administra-
ção (FIA/USP), são importante al-
ternativa para melhorar o geren-
ciamento de marcas. "O ensino
precisa evoluir com muita rapidez
e aumentar as opções de educação
continuada para acadêmicos e pro-
fissionais", destaca Ivan Pinto.

A necessidade de cuidar da ges-
tão vem do próprio aumento do
número de produtos e serviços ofe-
recidos ao mercado, e do amadure-
cimento do consumidor, resultan-
te da estabilização econômica
inaugurada em 1994. Surgiu o Có-
digo de Defesa do Consumidor,
com órgãos para garantir seu cum-
primento; as embalagens incorpo-
raram informações sobre composi-



cão e prazo de validade dos produ-
tos; e as empresas abriram canais
de comunicação com os clientes.

Antes, num cenário de inflação
sem controle, as pessoas precisa-
vam fazer grandes compras, prin-
cipalmente em supermercados, pa-
ra evitar perdas com a desvaloriza-
ção dos salár ios, e evi tavam
experimentar lançamentos: era
mais seguro levar para casa as mar-
cas tradicionais.

A estabilização econômica per-
mitiu redução na quantidade de
compras, com maior freqüência às
lojas, e abriu espaço para testes de
lançamentos nos carrinhos dos
consumidores, reduzindo a fideli-
dade às marcas tradicionais. Qua-
lidade e preço baixo passaram a
orientar as compras, ficando a
marca em segundo plano.

Ainda na perspectiva do varejo,
isso traz um resultado inevitável:
para sobreviver, a marca, mesmo
em posição de liderança, precisa
combinar qual idade e preço
atraente. Porque a entrada de no-
vas marcas nas mesmas categorias
de produtos ainda não foi acompa-
nhada de um aumento expressivo
na renda dos consumidores, apesar
da melhoria provocada pelos pro-
gramas sociais do governo. Na prá-
tica, o bolo do consumo dividiu-se
em fatias menores, praticamente
sem crescer, numa realidade mar-
cada por dois fatos: concorrência
em alta no lado das indústrias e do
comércio, e baixa capacidade de
compra na esfera dos clientes.

A guerra de preços reduz, por sua
vez, a rentabilidade das marcas, tra-
zendo o risco de promoções que po-
dem ter dois reflexos: elevar a curva
de vendas, de imediato; e compro-
meter, a médio prazo, a imagem de
produtos diferenciados dos concor-
rentes. Até as promoções perdem
força porque o consumidor passou a

comprar, com absoluta prioridade,
produtos necessários.

No caso de empresas abertas,
boas marcas representam também
garantia de retorno dos investimen-
tos dos acionistas. Não é por outro
motivo que empresas de alguns
países, como Estados Unidos e In-
glaterra, são obrigadas a detalhar,
em seus balanços, os investimentos
e iniciativas para fortalecimento
das marcas. Elas respondem, em
muitos casos, pela maior parte do
valor de mercado das empresas, o
que justifica a exigência de infor-

mações para a decisão de investi-
mentos. A legislação brasileira ain-
da é anacrônica no que se refere a
marcas, segundo Machado. As em-
presas precisam lançar nos balan-
ços, por exemplo, somente o valor
de marcas compradas, sem incluir
o valor de marcas construídas ao
longo dos anos. O próprio registro
de marcas no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) de-
mora cerca de quatro anos, expon-
do novos produtos e serviços, sem
nenhuma garantia, ao assédio de
empresas concorrentes.
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