
uando se ouve a palavra
Chanel, vem à cabeça a
imagem de uma mulher
clássica, de decidido bom
gosto, que usa roupas de
corte impecável e, invaria-
velmente, saí de casa bem

perfumada. Quando pensamos em
Harley Davidson, imaginamos uma

máquina robusta e possante, pilotada
por motoqueiros impetuosos, que têm
a liberdade como estilo de vida. Já em
qualquer grande cidade do mundo, o
logotipo da Nike remete a produtos
duráveis, de excelente qualidade, e a
atletas de alto rendimento e cam-
peões em provas mundiais. Existem
também marcas que, de tão fortes,
viram sinônimo do produto - é o caso
da Gillette, que acabou se transfor-

mando em "lâmina de barbear", ou do
Nescafé, denominação comum a qual-
quer café solúvel, mesmo que não
seja o fabricado pela Nestlé.

Hoje, o valor da marca - principal
ativo intangível de uma empresa - é
cada vez mais importante para o mer-
cado. Em muitos casos, chega a valer
mais do que o patrimônio tangível
(imóveis, equipamentos) de uma cor-
poração. Após analisar 500 empresas



globais, a Interbrand, agência inglesa
especializada em branding, calcula
que, em média, a marca represente
cerca de 38% do valor desses negócios.
É um índice decisivo para que o acio-
nista em potencial avalie se determina-
do negócio pode ser rentável e tam-
bém cada vez mais útil em diferentes
tipos de transação: fusões, aquisições,
definição de taxas de royaltíes pela uti-
lização da marca. Não por acaso, o
Banco Nacional de Desenvolvimento
(BNDES) anunciou recentemente que
incluirá os ativos intangíveis - conse-
qüentemente, o valor da marca incluí-
do - como garantia para empréstimos.

Mas o que faz uma marca ter valor?
"Em primeiro lugar, ela precisa cumprir

sua promessa", diz Eduardo Tomiya,
diretor-geral da BrandAnalytics, con-
sultoria que anualmente faz o ranking
das marcas mais valiosas do mercado
brasileiro analisando os ativos tangí-
veis e intangíveis de empresas de capi-
tal aberto. Em seu livro Brand Value
Management Da Estratégia da Marca
ao Valor do Acionista, ele explana: "A
primeira tentação é lembrarmos exclu-
sivamente dos aspectos criativos e da
publicidade. Mas, na realidade, logoti-
po, nome, embalagem, comunicação

ou design são conseqüências de uma
estratégia que reflete não apenas a cul-
tura organizacional mas também os
objetivos dos acionistas, o contexto de
negócios e a articulação de posiciona-
mento de marca, que deve ser diferen-
cial, relevante e crível. O que importa
mesmo é o que está por trás da marca."

Trocando em miúdos, o que faz a
Chanel ser a Chanel? Além de déca-
das de tradição e de ter sido fundada
por uma mulher que revolucionou a
moda na primeira metade do século
20, até hoje a Maison de Coco Chanel
cumpre aquilo que promete: lança
produtos de design e qualidade impe-
cáveis, que são símbolo de status, ele-
gância e poder em qualquer canto do
globo. Além disso, a célebre declara-
ção da estrela Marilyn Monroe - "Uso
apenas duas gotas de Chanel n° 5
para dormir" - ainda ecoa no imaginá-
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rio da consumidora. Usar o famoso
perfume não é só impregnar-se com
um delicioso aroma mas "banhar-se"
na aura de luxo e sensualidade que a
marca sugere. É o que os especialis-
tas em branding chamam de "expe-
riência total", realização que vai muito
além do processo de venda. "Marcas
fortes sempre superam as promessas

e entregam muitas vezes mais do que
a expectativa inicial", diz Tomyia.

Branding à brasileira. Não é preci-
so ter nascido em "berço de ouro"
para uma marca vir a ser um ícone.
No Brasil, por exemplo, temos o case
das sandálias Havaianas. Durante um
bom tempo, os chinelos de borracha

lançados em 1962 foram associados
às classes de menor poder aquisitivo.
Hoje são itens disputados em mais de
80 países, constantemente associados
à cor, ao calor e ao espírito brasileiros.
"As Havaianas sempre venderam
muito, mas, por ser um produto popu-
lar, de preço baixo e sem nenhum
valor agregado, geravam margens de
lucro estreitas", explica Rui Porto,
gerente de comunicação da Alpar-
gatas. No começo dos anos 90, bus-
cando uma solução para o impasse,
chegou-se à conclusão de que as
Havaianas deveriam se transformar
em acessório de moda. Foi a meta que
a empresa atingiu ao reformular o
visual das sandálias, acompanhar as
tendências do mercado, aliar a marca
aos eventos mais importantes da
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indústria de moda no País e apresen-
tar novidades com uma velocidade
impressionante, como exige o mundo
fashion - a cada ano, a Alpargatas
lança 40 modelos diferentes de Ha-
vaianas, sem contar os exclusivos pa-
ra exportação. "Para fazer com que o
produto deixasse de ser 'chinelo' e se
transformasse em 'calçado', investi-
mos talento, energia, dinheiro, disci-
plina e, principalmente, não perde-
mos nosso foco", diz Porto.

Saber exatamente aonde se quer
chegar com seu produto é uma das
principais condições para o sucesso
de uma marca. Outro passo importan-
te é cuidar de sua identidade visual.
Lincoln Seragini, diretor do escritório
Seragini Farne, de branding e design,
e professor do primeiro curso de pós-
graduação em branding do Brasil, das
Faculdades Rio Branco, em São
Paulo, explica: "É possível lançar um
produto sem propaganda. Sem de-
sígn, nunca. Mas uma marca também

não é só um desenho, é necessário
que haja uma gestão de seu valor
levando em coflta os aspectos racio-
nais, sensoriais, emocionais e espiri-
tuais do consumidor."

E quem manda na marca? "Uma
boa gestão de branding avalia as mis-
sões da empresa, seu DNA, constrói a
reputação para que a marca tenha uma
personalidade forte e o público se iden-
tifique com ela", diz Danilo Cid, dire-
tor-executivo do escritório Ana Couto
Branding e Design. O conceito da
marca, portanto, deve estar claro para
todos os envolvidos no processo, par-
tindo do dono da empresa, passando
pela recepcionista que atende o telefo-
ne, pelo vendedor que visita o varejo
até o publicitário que detém a conta.

De acordo com o setor ou modelo
de negócio, investir em capacitação é
uma estratégia mais eficaz do que gas-
tar rios de dinheiro com propaganda.
Foi o que fez, ao longo de sua história,
a marca Natura, quarta colocada no
ranking das marcas mais valiosas do
Brasil (dados de 2006, publicados em
2007), segundo o levantamento feito
pela BrandAnalytics. E quase impossí-
vel pensar em um produto da Natura
sem relacioná-lo às suas revendedo-
ras, um contingente bem-educado, so-
lícito e treinado tecnicamente para
auxiliar os consumidores em suas de-
cisões. "Elas não são simples revende-
doras, são consultoras", define Eduar-
do Costa, gerente de marketing e co-
municação da Natura, empresa que
exporta seus cosméticos para a Amé-
rica Latina e para a Europa. "Desde o
seu nascimento, em 1969, a Natura
investiu na relação com o cliente; por
isso, as consultoras são o coração da
marca, fundamentais na sua criação e
no seu desenvolvimento." •••
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