
CASO HBR

Marca corporativa:
salvação ou perdição?
A Lilypad Hotels and Resorts pensa em rebatizar seus hotéis-butique com a bandeira
do grupo. Seu receio é que a medida acabe afugentando a exclusiva clientela.

Chekitan S. Dev

NDRE CLEARY BRINCAVA dístraidamente com o frasco de
comprimidos de melatonina na mão esquerda, sacudin-
do de leve o frasco a cada movimento do pulso. Tinha
esperado botar o sono em dia durante o vôo de 20 ho-

ras para o Rio — última parada numa campanha de seis semanas
de visitas e reuniões que tinham levado o presidente da Lilypad
Hotels and Resorts de uma ponta a outra dos Estados Unidos,
depois ao Oriente Médio e, agora, à América do Sul. Estava aco-
modado no conforto da primeira classe de um 767, sapatos sob o
assento, o travesseiro pronto para cumprir seu papel. Mas seguia
desperto, totalmente hipnotizado pela suave luz azul do laptop
— e, em particular, pelo PowerPoint aberto na tela. Abigail Ross,
vice-presidente executiva de vendas e marketing da Lilypad, su-
geria uma nova estratégia de branding para a administradora de
hotéis sediada em San Francisco.

Fictícios, os casos analisados pela HBR apresentam dilemas comuns i

da administração e soluções concretas de especialistas. c
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À primeira vista, pensou André, a
estratégia atual da empresa — nascida
20 anos antes — vinha dando bons re-
sultados. A Lilypad administrava 20 ho-
téis-butique e resorts espalhados pelo
globo. Cada estabelecimento desses era
um ícone, um chamariz em si — tan-
to quanto a paisagem a seu redor. Em
todos os hotéis da rede os detalhes ar-
quitetônicos, a decoração e a culinária
refletiam a cultura e o gosto locais. Cada
um tinha um conjunto de intangíveis
próprio, uma identidade só sua. Era o
caso do principal hotel do grupo, o Ma-
ritime, instalado num antigo edifício
comercial nos arredores do Fishermarfs
Wharf em San Francisco. Natural da ci-
dade, a fundadora Betsey T. Hale tinha
usado o próprio dinheiro para levar a
cabo o projeto do Maritime, converten-
do o antigo edifício num hotel de oito
andares cujas suítes, espaçosas, tinham
janelões altos e varandas com uma vista
espetacular da cidade. O uso do pinho
na decoração trazia à lembrança o velho
reduto de capitães. Não eram só quartos
decorados com bom gosto, com flores
sempre novas nos vasos e lençóis com
alta contagem de fios — eram instala-
ções feitas para satisfazer às aspirações
e aos desejos da clientela. As maiores
rivais da Lilypad usavam outra aborda-
gem para atrair hóspedes — abordagem
que André chamava de "luxo padroni-
zado". Garantiam ao cliente uma expe-
riência idêntica e previsível, mas ainda
assim superior, em todos os hotéis da
rede. Nesse tipo de hotel, a falta de exo-
tismo era compensada pelo escopo dos
serviços de primeira prestados.

Desde a posse de André na presidên-
cia, 18 meses antes, a Lilypad tinha soma-
do outros dois hotéis ao grupo: o Baysi-
de Mansion, em Oakland, na Califórnia
— no qual fizera uma comentadíssima
remodelação —, e o Hotel Afzal, um es-
tabelecimento mais novo em Riad, na
Arábia Saudita, que a Lilypad passaria a
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operar. André vinha ao Brasil para uma
nova reunião com um dos proprietários
do Regia, um hotel independente que
tanto ele quanto integrantes de sua equi-
pe executiva viam como potencial candi-
dato a um contrato de administração.

O conselho de administração da Li-
lypad esperava esse crescimento. Isso
ficara bem claro para André — ex-ge-
rente de aquisições e ativos de uma
grande empresa americana de investi-
mento em hotéis — durante a fase de
entrevistas e em conversas posteriores
com alguns integrantes do conselho e
altos executivos. Daí sua consternação
ao ouvir, num qff-site voltado expres-
samente à estratégia de longo prazo,
a vice-presidente de vendas e marke-

outros recursos para aumentar o uso de
vários hotéis do grupo por um mesmo
cliente — o que elevaria o valor vitalício
da clientela atual e atrairia novos hós-
pedes — e estampar a bandeira Lilypad
com destaque em artigos de alta visibili-
dade e áreas de tráfego intenso em todo
estabelecimento pertencente à rede. Até
agora, o logo do grupo aparecia discreta-
mente em coisas menos visadas, como ar-
tigos de papelaria e cabides. Quem ligava
para um hotel ouvia na saudação o nome
daquele estabelecimento específico, não
a marca Lilypad. A meta, dissera Abigail
a André e aos demais, era criar fanáticos
pela bandeira — gente que, em viagens
de negócios ou lazer, ficasse apenas em
hotéis da Lilypad e sentisse orgulho de

Cada hotel da Lilypad tinha um conjunto de intangíveis
próprio, uma identidade só sua.

ting dizer aos executivos ali reunidos
que, apesar de tentativas recentes de
acrescentar novos estabelecimentos ao
grupo, a Lilypad estava deixando passar
imensas oportunidades. Sondagens fei-
tas pela equipe de marketing sugeriam
que clientes fiéis a um hotel da Lilypad
raramente se hospedavam em outros
estabelecimentos do grupo; a maioria
nem se dava conta de que seu hotel pre-
ferido era parte de uma rede. Aliás, nem
alguns dos agentes de viagens consul-
tados sabiam que havia algum vínculo
entre os hotéis. No ano anterior, apenas
5% da clientela que se hospedara em ho-
téis ou resorts da Lilypad visitara mais
de um dos outros estabelecimentos do
grupo. Já em hotéis agrupados sob uma
bandeira única, como Four Seasons ou
Ritz-Carlton, esse índice oscilava entre
10% e 15%. "A estratégia atual está limi-
tando muito nossa capacidade de fazer
duas coisas: atender melhor à clientela
existente e competir com mais eficácia
com o resto do setor para atrair novos
hóspedes", dissera Abigail no encontro.

A solução proposta pela vice era rela-
tivamente simples: investir um volume
considerável da verba de marketing e

colecionar estadas (e, quem sabe, até
lembrancinhas de preço salgado) em to-
dos os estabelecimentos de luxo da rede.

Não havia como negar a óbvia efi-
ciência de escala a ser gerada com o
agrupamento dos hotéis sob uma úni-
ca marca, pensou André. Seria possível
comprar em altos volumes, para todos
os hotéis; campanhas publicitárias po-
deriam ser vinculadas. Por outro lado,
seria preciso refazer contratos e, em ca-
da hotel, entrar em acordo com geren-
tes gerais ciosos de sua independência.
Para que abrissem mão do mínimo que
fosse de controle seria preciso muita
discussão e muita papelada.

André checou a hora na barra inferior
da tela do computador e fez uma rápida
conversão na cabeça — faltavam apenas
sete horas para a escala em São Paulo.
Em duas semanas mais o conselho de ad-
ministração da Lilypad se reuniria. Para
André, era um prazo bom para montar
um argumento sólido a favor da mudan-
ça — ou contra ela. Iria discutir detalhes
do plano com Abigail e Sam Boyle, di-
retor financeiro do grupo, ao fim de seu
périplo. André voltou a sacudir o frasco
de comprimidos, desta vez considerando
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seriamente a idéia — mas decidiu que
era tarde demais para a melatonina fa-
zer efeito. Não importava. Trabalho é o
que não faltava, pensou, clicando duas
vezes em outro documento.

Beleza tropical — e um
belo bagell
Mesmo com o tempo no Rio encoberto e
atipicamente frio — e a agitação toda do
Carnaval encerrada duas semanas antes
—, Curtis Frye, vice-presidente da Lilypad
para a América do Sul, seguia em clima
de festa. Curtis e André estavam na en-
trada do hotel-butique Regia, à espera do
motorista. Enquanto ouviam a canção de
Bebei Gilberto que vinha lá de dentro,
os dois checavam as mensagens nos res-
pectivos BlackBerrys. Vinham saindo de
uma conversa com o principal proprietá-
rio do Regia, Victor Salla—conversa que,
aos olhos de Curtis, fora muito promisso-
ra. "Vamos ver o que os sócios deles vão
dizer, mas acho que o negócio vai sair",
disse Curtis, a uma distância segura do
pessoal da recepção.

Quando inaugurado três anos antes,
o Regia fora objeto de reportagens li-
sonjeiras da imprensa local justamente
pela experiência ali ser tão distinta da
estada em qualquer um dos imensos ho-
téis espalhados pela costa brasileira. Em
comparação com aquelas "torres de vi-
dro exageradas", como Victor descrevia
a concorrência, o Regia era mais pou-
sada do que hotel. Não ficava de frente
para o mar, mas a quilômetros da areia
branca da praia e do ruído das discotecas
que pareciam não fechar nunca. Devido
à planta peculiar do estabelecimento, a
metragem dos quartos variava. Em vá-
rios a banheira de hidromassagem dera
lugar à ducha e nenhum tinha frigobar
ou TV a cabo. A equipe, pequena mas
dedicada — e 100% carioca —, não me-
dia esforços para dar aos hóspedes aten-
dimento e informações personalizados.
Nas palavras de Victor, a "autêntica hos-
pitalidade regional".

Mas, apesar do burburinho inicial, o
Regia vinha sentindo dificuldades para
atrair o público internacional. "Uns dois
anos atrás, teríamos sido considerados

um patrocinador nobre para algumas
festas menores do Carnaval. Este ano,
só com sorte conseguimos ficar sabendo
das reuniões de planejamento", dissera
o proprietário. Com efeito, durante o
Carnaval o hotel hospedara menos gen-
te do que nos anos anteriores e Victor
chegara a considerar uma redução no
preço das diárias — anátema no seg-
mento de luxo.

"É verdade que ganharíamos com
alguns avanços operacionais", admitira
Victor. Uma série de funcionários deixa-
ra a empresa nos últimos meses e o hotel,
pequeno, estava sentindo dificuldades
com suas iniciativas na internet. "Vocês
dois sabem, porém, que imagem é tudo,
e na nossa opinião é nisso que devemos
nos concentrar. Precisamos voltar a nos
promover junto ao público que viaja."

No trajeto entre o Regia — que fi-
cava ao pé de um belo morro — e o
escritório da Lilypad, no centro da ci-
dade, André e Curtis foram ruminando
esse ponto. "Você sabe no que eu estava
pensando, não sabe?", perguntou André
enquanto o carro avançava pela paisa-
gem carioca, salpicada de igrejas, mo-
numentos, museus. Curtis sabia, é claro.
Tinha participado da sessão de estra-
tégia via videoconferência e, de modo
geral, achava boa a proposta de Abigail.

"O Regia ganha força com nossa marca e
isso vira uma grande parte do valor que
somamos", disse André.

Curtis assentiu. "Com nossa ajuda, o
Regia sem dúvida poderia atrair mais
gente a passeio. Esse hotel é perfeito
para quem curte a natureza, a aventu-
ra", disse. Mais difícil era prever se quem
viajava a negócios ficaria no Regia
— mesmo com um empurrãozinho da
Lilypad. "Sem querer generalizar", pros-
seguiu Curtis, "o típico executivo que
vem aqui para se reunir com clientes
na Petrobras ou na Telemar quer um
endereço conveniente, quer Wi-Fi, quer
academia de ginástica, CNN, ou algo
parecido — vai ver que quer até um
bom bagel com cream cheese". André
riu. Pela manhã, tinha dito a Curtis que
estava louco por um bagel bem massu-
do — em vez do pão crocante e do café

forte servidos no hotel onde se hospe-
dara. "Para ser sincero, o café melhorou
muito depois que eu enchi de leite", re-
trucou o executivo quando já estavam
parando na frente do edifício.

Meu jantar com Betsey
"A idéia parece boa", disse Sam, tomando
um gole do saque. "Mas, para virar reali-
dade, vai ser preciso o quê?" Diretor finan-
ceiro da Lilypad, Sam se juntara a André
e a Betsey, a fundadora da empresa, para
um jantar no Ozumo, um restaurante
japonês a poucas quadras da sede da Li-
lypad no distrito financeiro de San Fran-
cisco. André voltara havia poucos dias do
Brasil. Já Sam mal tivera a oportunidade
de tirar os olhos dos balancetes do trimes-
tre nos últimos dias. Mas ambos tinham
feito questão de colocar a conversa em
dia com a antiga colega — amiga muito
respeitada por ambos — enquanto sabo-
reavam um belo robata-yaki. A conversa
entre os três fluía naturalmente: falaram
do trabalho filantrópico que Betsey vi-
nha fazendo, do desempenho das filhas
de André na faculdade e no mercado de
trabalho, da decisão de Sam de comprar
(ou não) uma Harley-Davidson, apesar
da contrariedade da mulher. A certa altu-
ra, passaram a falar de trabalho — como
sempre faziam.

Para deixar Betsey em dia, Sam reci-
tou os últimos dados sobre a Lilypad: a
rede tinha mais de 1.500 quartos e rece-
bia 115 mil hóspedes distintos por ano
em seus estabelecimentos. Cada quarto
gerava uma receita média de US$ 750
por dia e, nos últimos quatro anos, o
índice de retenção permanecera rela-
tivamente estável. Havia duas grandes
fontes de crescimento para empresas
como a Lilypad: incluir mais estabeleci-
mentos no catálogo, aumentando o to-
tal de unidades disponíveis, ou melho-
rar os índices de ocupação nos hotéis e
de estadia em vários estabelecimentos
da rede por um único cliente — o que
aumentaria a receita por quarto. An-
dré vinha tendo certo sucesso com a
primeira abordagem. Agora, a Abigail e
sua equipe estavam apontando oportu-
nidades perdidas na segunda categoria
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— que, a propósito, exigia um desembol-
so financeiro muito maior, disse Sam.

Para dar impulso à marca corporati-
va, prosseguiu Sam, a Lilypad teria de
mudar as saudações telefônicas na se-
de e em cada hotel do grupo, além de
slogans e logotipos em todo material de
marketing, sinalética, website, roupa de
cama, toalhas e por aí vai. Os executi-
vos da empresa teriam de avaliar cada
estabelecimento para determinar se era
preciso reformas ou contratação de pes-
soal adicional para a prestação de ser-
viços condizentes com a marca Lilypad.
A certa altura, a empresa teria de refor-
mular seus programas de treinamento
para ensinar a gerentes e funcionários o
"jeito Lilypad" de ser. Talvez fosse preciso
até reestruturar toda a organização para
fortalecer o vínculo de cada hotel desses
com a sede do grupo, disse Sam. "É um
pouco difícil, mas sem dúvida é viável."

"É bem diferente da estrutura que ado-
tamos", disse Betsey, com um muxoxo. A
fundadora do grupo, que sempre gostara
de bancar a advogada do diabo em reu-
niões do comitê executivo e do conse-
lho (às vezes a ponto de tirar os demais
sócios do prumo), lançou o que julgava
ser uma pergunta crucial aos dois exe-
cutivos que, de cada lado, lhe ofereciam
pratos de comida. "Todos nós temos uma
idéia geral do tipo de estabelecimento
que a Lilypad procura. Agora, como des-
crever esses intangíveis para os gerentes
de cada hotel? Porque são eles que terão
de assimilar e executar as mudanças."

"A promessa da marca é a mesma de
sempre, Betsey — uma experiência sem
par para quem viaja, num lugar bonito,
único", disse André."Os hotéis não terão
de mexer naquilo que estão fazendo de
modo muito radical. O que queremos
é ajudar o cliente a unir os pontos. Por
exemplo — 'Se gostou do Maritime, vo-
cê devia conferir nossas instalações em
Dallas, em Londres, nas Ilhas Virgens'."

"Se vai mudar muito ou pouco, não
importa — a idéia ainda é exigir unifor-
midade em todos os hotéis do catálogo",
disse Betsey. "E isso vai diretamente
contra a promessa da marca, não vai?"
De si para si, a fundadora do grupo

tinha dúvidas se uma marca corporati-
va forte valeria tanto assim se a clien-
tela rejeitasse o que, a seus olhos, seria
uma tremenda mudança: quem tem
um vínculo profundo com o Maritime,
por exemplo, e sente como se estivesse
a par de um dos segredos mais exclusi-
vos do mundo, pode se ressentir de uma
fachada nova que diga "Lilypad Mariti-
me", e até rejeitar a mudança.

"Veja bem, não estou necessariamente
discordando da vice-presidente de ven-
das e marketing", prosseguiu Betsey, ob-
servando que havia, sim, oportunidades
para extrair mais valor daqueles 20% do
mercado que geram 80% da receita. Mas
Betsey também apontou para questões
óbvias de controle e qualidade. "Imagi-

Não havia como negar
a óbvia eficiência de
escala a ser gerada com o
agrupamento dos hotéis
sob uma única marca.

nem o gerente geral do Tarryton, que é
bem controlador. Simplesmente não ve-
jo esse sujeito aceitando que sua sorte
seja tão atrelada àquilo que outros hotéis
estão fazendo. Ele tem lá sua fórmula, e
vem executando seu próprio plano há
tanto tempo — aliás, com muito sucesso."

Sam explicou que mesmo sob a mar-
ca corporativa cada gerente geral ain-
da teria liberdade para promover a
imagem única do estabelecimento con-
forme desejasse, embora com certos
poréns. Aliás, uma certa padronização
poderia muito bem liberar essa gente
para se concentrar no lado criativo de
que tanto gostava — reformar o cardá-
pio, bolar eventos para hóspedes. Um
gerente podia se preocupar menos
com a distribuição de pessoal, pedidos,
esse tipo de coisa, justificou o diretor
financeiro.

"Vá dizer isso ao Ivan Hughes", dis-
se Betsey rindo, imaginando uma con-
versa dessa natureza com o gerente do

Tarryton. "E me avise, para eu sair da
cidade nesse dia."

A quarta-feira era de frio e chuva. Em
15 minutos o conselho de administra-
ção da Lilypad se reuniria numa sala
especial do Maritime. André entrou
apressado no hotel, feliz por trocar o
vento lá fora pelo calor emanado pela
grande lareira do saguão. Enquanto sa-
cudia o guarda-chuva e o sobretudo, o
presidente do grupo foi enumerando
mentalmente as pendências que conse-
guira resolver naquela tarde: falara com
Curtis no Brasil — o pessoal do Regia
ainda não tinha tomado uma decisão.
Enviara a Betsey a reportagem sobre
investimentos que mencionara durante
o jantar. E confirmara com a secretária,
Becky, que todas as informações para a
reunião do conselho tinham sido entre-
gues aos conselheiros independentes.

Depois de acomodar suas coisas e tro-
car gentilezas com o pessoal do Maritime,
André se dirigiu a uma das extremidades
do saguão. Lá, vários de seus colegas já
estavam se servindo do bufê de café, chá
e pãezinhos que o hotel preparara para
os integrantes do conselho. Tinha avan-
çado pouco quando viu, sobre uma me-
sa de centro, a última edição da Travei

— a edição que trazia o ranking anual
dos melhores hotéis do mundo. Como
abelha atraída pelo mel, André instinti-
vamente pegou a revista para conferir a
lista. Naturalmente não ficou surpreso
ao ver o Bayside, o Maritime e vários
outros hotéis lá no alto da lista — todos
estabelecimentos da rede Lilypad, mas
nenhum identificado como tal. Já rivais
como Peninsula e Oberoi tinham menos
estabelecimentos na lista — mas, em seu
caso, a associação com a bandeira era
nítida. "Somos a melhor administradora
de pequenos hotéis de que ninguém ou-
viu falar", murmurou. Em vez de devol-
ver a revista à mesa, André a enfiou na
pasta e rumou para o bufê.

Hotéis da Lilypad devem usar a ban-
deira do grupo ou seguir com a pró-
pria marca? Quatro especialistas dão
sua opinião a partir da página 36.
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Horst Schulze é presidente e
diretor geral do grupo hoteleiro
americano West Paces Hotel
Group (que reúne as bandeiras
de luxo Capella e Solís). Foi
diretor geral e de operações
do Ritz-Carlton.

E A META da Lilypad é seguir viável e gerar

verdadeiro valor a longo prazo, será preci-

so adotar a estratégia de branding global que

Abigail Ross sugere e apostar na marca cor-

porativa. Os dois maiores ativos de uma ad-

ministradora de hotéis são seus contratos e

seu nome. Com uma marca corporativa forte,

a Lilypad será mais do que mera coleção de

estabelecimentos de luxo. O nome pode con-

ferir um valor maior a negócios periféricos do

grupo, existentes ou potenciais — cruzeiros ou

condo-hotéis com a bandeira Lilypad, digamos.

Além disso, a empresa pode ser mais eficiente

na promoção cruzada dos hotéis, dando um

atendimento personalizado à clientela e com-

prando suprimentos em grandes volumes. É

impossível obter essa eficiência com uma em-

presa sem um nome forte.

André Cleary, o presidente, precisa lembrar

ainda que há milhares de hotéis independentes

no mundo, o que significa que o mercado para

mo a Península ou a Oberoi, é aí que vou ficar.

Confiabilidade é uma vantagem competitiva

crucial na indústria hoteleira.

André precisa, contudo, ouvir a clientela.

Com pesquisas de mercado, vai entender me-

lhor o público, seus custos de migração e con-

dições presentes do mercado. Fiz um exercício

desses quatro anos atrás: com base em pes-

soas que conhecia, no profundo conhecimento

que tenho da clientela, no crescimento no setor

de luxo e em recursos financeiros e de outra

natureza que possuía, sabia que poderia erguer

duas bandeiras de hotéis fortíssimas num es-

paço de tempo relativamente curto (oito a dez

anos, digamos). Tanto a Solis como a Capella

têm como alvo o público de alto poder aquisiti-

vo, mas cada qual com uma promessa: a Solís

busca dar atendimento de alta qualidade a gru-

pos. Já a Capella gira em torno do indivíduo;

necessidades pessoais (buscar o hóspede no

aeroporto, preparar uma refeição especial) são

Embora André precise do apoio dos proprietários e gerentes
gerais dos hotéis à nova estratégia, há limites. Um presidente
não pode viver à mercê dos caprichos de seus gerentes.

novos contratos — e crescimento futuro — é

considerável. É possível que muitos donos de

estabelecimentos do gênero não queiram tro-

car a marca atual pela bandeira de uma adminis-

tradora — pois, se o acordo não der certo, terão

de partir de novo do zero. Contudo, a associa-

ção com uma marca corporativa forte valorizará

esses hotéis. Todos ganham: o proprietário do

estabelecimento e a empresa gestora.

Sob uma marca corporativa, cada hotel

desses também teria maior poder para atrair

quem viaja pelo globo. Se estiver visitando a

China pela primeira vez, vou querer explorar

uma nova cultura — mas também vou querer

me hospedar com conforto num ambiente tão

diferente. Quando vejo na internet a ficha de

um lugar como o Regia — do qual nunca ouvi

falar—, não boto fé nas informações, por mais

que um agente de viagens tente me vender

tudo o que o hotel e o lugar têm de exclusivo.

Já quando vejo um hotel de uma bandeira co-

atendidas com prontidão e freqüência. Ao ad-

ministrar essas marcas, nunca me ocorreu que

cada hotel filiado às bandeiras Solís e Capella

não pudesse ter tanto um senso de identidade

como de confiabilidade. Na mesma veia, a Li-

lypad pode continuar fazendo promessas espe-

cíficas para cada local — mas, ao adotar a nova

estratégia de branding, poderá frisar, também,

uma certa uniformidade em toda a rede: água

com boa pressão, um gancho ao lado da ducha,

uma tomada perto da tábua de passar.

Para encerrar, embora André precise do apoio

dos proprietários e gerentes gerais dos hotéis à

nova estratégia, há um limite aí. O executivo de-

ve ouvir a opinião dos gerentes gerais e manter

todos informados. Mas, se não aceitar a nova

estratégia, Ivan Hughes terá de deixar a rede.

Marcas sólidas têm processos sólidos — pro-

cessos capazes de suplantar os efeitos de um

gerente geral qualquer. O presidente não pode

viver à mercê dos caprichos desses gerentes.
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A S MELHORES marcas estabelecem um vín-

culo emocional, conquistando espaço na

mente e no coração do público. O consumidor

buscará e pagará um preço alto por produtos ou

serviços "de marca": carros, café, bolsas, hotéis.

É que uma grande marca transmite valores intan-

gíveis que fazem o consumidor se sentir bem.

Muitos dos hotéis da Lilypad conseguiram

estabelecer um sólido conjunto de intangíveis

de alto requinte e poder de sedução — e de re-

percussão junto à clientela. Vários deles já estão

entre os melhores do mundo. Logo, a verdadei-

ra dúvida, para André, é saber se a grife Lilypad

tem mais ou menos valor do que o nome de

cada hotel. Com base na farta informação que

recebemos sobre o Maritime, o Regia e outros

estabelecimentos — e na descrição limitada da

marca Lilypad —, creio que a estratégia "guar-

da-chuva" poderia impedir, e não promover", o

crescimento do lucro e da receita do grupo.

Além disso, embora elementos da marca

Lilypad figurem discretamente nos estabele-

cimentos, a empresa teria de lançar uma ini-

ciativa onerosa, e de alta escala, para colocar

seu nome em lugar de destaque. No final, o

risco financeiro pode superar o potencial ganho.

Como observa a fundadora Betsey Hale, have-

rá questões cruciais de controle, coerência e

qualidade — já que os principais atrativos e os

confortos oferecidos por cada hotel são inten-

cionalmente bastante distintos.

A indústria varejista convive diariamente

com dilemas parecidos. Peguemos a fusão da

Macy's (antiga Federated Department Stores)

e da May Company. Na hora de integrar os dois

grupos — operadores de lojas de departamen-

tos — e de desenvolver a marca Macy's em

todo o território americano, os executivos desta

última subestimaram a lealdade do público da

May. Quando a Macy's diminuiu as promoções

às quais a clientela da May se habituara — e

das quais gostava e dependia —, muita gente

deixou de comprar nas novas lojas Macy's. Ini-

ciativas para redirecionar a verba promocional

de cada loja para uma campanha nacional de

marketing alienaram antigos clientes da May

— a ponto de a Macy's ter registrado quatro

meses consecutivos de queda no faturamento

no primeiro semestre do ano passado. A marca-

mae teve um "efeito halo" negativo.

A Estée Lauder, onde já trabalhei, dá outro

exemplo: tem um catálogo de marcas de cosmé-

ticos, mas permite que cada uma seja indepen-

dente. O posicionamento aspiracional da marca

Estée Lauder é bem distinto da individualidade

irreverente da MAC ou da simplicidade despoja-

da da Clinique. A tentativa de co-branding con-

fundiria e talvez até afugentaria o público.

Na Liz Claiborne, enfrentamos questões e

decisões de branding similares. Tanto a Juicy

Couture como a Lucky Brand Jeans são de Los

Angeles, mas não têm muito mais em comum.

Uma é sexy, feminina, "L.A. chie". A outra é

autêntica, descolada, de raiz roqueira. Ambas

se beneficiam dos recursos garantidos por uma

grande organização, mas nenhuma é promovida

sob a etiqueta Liz Claiborne. Não há vantagem

nisso. Aliás, seria um erro, pois a associação

com a Liz Claiborne, uma marca clássica, preju-

dicaria a imagem contemporânea das duas.

Reconhecemos o valor de preservar o DNA

distinto de cada marca — além de sua conexão

com o consumidor, seu burburinho, sua associa-

ção a um estilo de vida. Mas também podemos

promover seu crescimento e apoiar cada uma

delas graças a eficiências em sourcing, distribui-

ção e serviços administrativos compartilhados.

Para a Lilypad, a melhor saída seria uma abor-

dagem similar: explorar eficiências em compras,

imóveis, TI, administração e por aí afora para

melhorar a posição financeira do grupo, dar su-

porte aos estabelecimentos icônicos da rede e

promover seu crescimento orgânico.

Uma marca forte conta uma história. Acres-

centar "Lilypad" ao nome de cada hotel de nada

serve para acentuar seus atributos intrínsecos. O

grupo deveria é ser mais agressivo na promoção

de seus hotéis junto a agentes de viagem e partir

para a aquisição seletiva de novos estabeleci-

mentos que venham a turbinar o crescimento.

Jill Granoff é vice-presidente
executiva de marcas do grupo
nova-iorquino Liz Claiborne In-
corporated. É responsável por
três marcas do grupo — Lucky
Brand Jeans, Juicy Couture
e Kate Spade — e pelas
atividades de e-commerce
e outlets da empresa.
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Kevin Lane Keller (kevin.l.
keller@tuck.dartmouth.edu)
é titular da cátedra E.B.
Osborn Professor of Marke-
ting na Tuck School of Busi-
ness (Dartmouth College), em
New Hampshire, EUA. Ajudou
empresas como American
Express, Ford, Miller Brewing
e Procter & Gamble a analisar
e a montar a arquitetura de
suas marcas.

A LILYPAD HOTELS and Resorts poderia,

sem dúvida, estabelecer um certo víncu-

lo entre suas marcas; a justificativa comercia

para tanto é óbvia. Contudo, André deve agir

com cautela: é crucial que um vínculo desses

não comprometa o valor de cada marca. Um

plano para dar mais ênfase à marca corpora-

tiva do que à grife de cada estabelecimento

pode muito bem ter efeito negativo.

A promessa implícita de cada estabeleci-

mento é que nenhum outro hotel na área ofe-

recerá aos hóspedes uma experiência tão fun-

dada na cultura local. Mas qual a credibilidade

de um apelo desses se os roupões "artesanais"

do Regia forem feitos na China e levarem es-

tampado o logo da Lilypad? Quando começa

a tomar decisões de branding que não soam

autênticas ou que depreciam a experiência do

cliente, a empresa foi longe demais.

As marcas da Lilypad são bastante distintas

na mente do cliente — essa é sua maior van-

tagem. Logo, em vez de promover mudanças

visíveis e consideráveis nos quartos em si, a

equipe gestora da Lilypad deveria enfatizar

mudanças nos bastidores para ajudar a tur-

binar as cifras de venda cruzada no grupo. O

discreto endosso que a Lilypad já faz (estam-

par sua marca em cabides, por exemplo) pode,

sim, influenciar o comportamento do cliente

com o tempo. Mas a empresa deveria fazer

ca. Até aqui, seu enfoque tem sido fortemente

de baixo para cima: gerentes de cada estabele-

cimento do grupo usaram métodos próprios de

marketing. Parece estar dando resultados — os

hotéis da Lilypad estão na lista dos melhores de

uma revista de viagens, de modo que alguém

acertou em algo. Agora, a vice-presidente de

vendas e marketing tenta convencer o presi-

dente a adotar uma abordagem de baixo para

cima, na qual toda promessa da marca flua da

matriz. Mas sem uma estratégia clara de marca

corporativa, que tanta falta faz à empresa, isso

provavelmente fracassará.

André terá de posicionar o nome Lilypad de

modo amplo o bastante para comportar todos

os distintos hotéis da rede. Naturalmente, deve

partir com a promessa atual da marca e frisar

o fato de que a Lilypad não busca superar as ri-

vais em luxo. Em vez disso, quer oferecer uma

experiência cultural distintiva, com um ponto

de vista definitivamente local. É óbvio que ca-

da hotel fará isso à sua maneira — mas todos

devem cumprir a expectativa geral de que o

cliente receberá algo de caráter singular.

A Lilypad precisa, ainda, entender melhor o

mercado visado. Somente parte da clientela que

viaja a negócios vai querer e necessitar o mes-

mo que o turista típico. André poderia fazer um

exame mais detido de estratégias de branding

das concorrentes — em muitos casos, porém,

um uso melhor de outros recursos, sobretudo

da internet e de outros atores na indústria de

viagens. Ao vincular o website de cada hotel à

página do grupo, por exemplo, a Lilypad seria

capaz de dar mais informações sobre os es-

tabelecimentos à clientela. Poderia, até, criar

uma comunidade de "fãs da marca". E, ao

forjar relações mais sólidas com agentes de

viagens e meios especializados, a Lilypad se-

ria capaz de contar a história do grupo de uma

maneira mais completa do que no passado.

O que fica patente, porém, é que André e sua

equipe não chegaram a um equilíbrio entre as

duas abordagens da empresa à gestão da mar-

isso seria comparar alhos com bugalhos. Uma

empresa como a Abercrombie & Kent também

dá ênfase a experiências únicas e sofisticadas

de viagem, mas vende "expertise" como parte

da marca, oferecendo aos hóspedes uma visita

às pirâmides do Egito guiada por especialistas,

por exemplo, ou a oportunidade de jogar uma

partida de pólo com um profissional.

Se quiser dar ênfase à marca corporativa,

André precisa definir com clareza o que a gri-

fe representa. Além disso, deve lembrar que

a inclusão a uma grande estrutura corporativa

não deveria exigir nenhum sacrifício de estabe-

lecimentos já exitosos da Lilypad.
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