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Os principais 
executivos das 
maiores empre-
sas presentes no 

Brasil vêem cada vez mais as 
marcas como principal ativo 
intangível e algumas vezes estão 
diretamente envolvidos com o 
tema. Mas em diversos pontos 
existe ainda uma enorme lacuna 
entre a preocupação dos CEOs e 
a mobilização das empresas em 
torno desse assunto. Pesquisa 
realizada pela Troiano Consultoria 
de Marca com 50 altos executi-
vos aponta que 23% deles estão 
pouco ou nada satisfeitos com as 
marcas de suas empresas, e 42%, 
apenas satisfeitos. No painel de 
abertura do MaxiMídia, A Marca 
na Agenda do CEO, os principais 
executivos de quatro grandes 
empresas — Alpargatas, Perdigão, 
Fiat e Cia. Müller de Bebidas — 
mostraram-se sintonizados com 
a exigência de maior atenção à 
questão do branding, mas consi-
deram que este é um exercício 
que deve fazer parte do dia-a-dia 
dos líderes empresariais.

“Não acredito que os pre-
sidentes precisem encontrar 
tempo para pensar em constru-
ção de marca, porque não dá 
para comandar uma empresa 
sem pensar nisso o tempo todo”, 
ponderou Cledorvino Belini, da 
Fiat, ao destacar que o branding 
é um compromisso de toda a 
empresa, do chão da fábrica à 
presidência. 

Prova do interesse da Fiat 
nessa questão, segundo ele, é o 
investimento de US$ 50 milhões 
na criação de um setor de pes-
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quisa e desenvolvimento no seu 
complexo em Minas Gerais, setor 
este que está apto a desenvolver o 
projeto completo de um automó-
vel e trabalha em conjunto com a 
matriz italiana. 

Para além dos estudos inter-
nos, é preciso ouvir o público, 
tanto interno quanto externo, 
aponta Belini. “Respondo cerca 
de 100 e-mails de funcionários 
por dia, que servem como uma 
espécie de termômetro do que 
acontece lá fora”, revelou.

Marketing
O estudo realizado pela Troia-

no (e distribuído aos participantes 
do painel de abertura) mostra que 
a gestão de marcas está “feudali-
zada” no marketing — apesar de 
71% dos CEOs não concordarem 
com a afi rmação de que o marke-
ting deve ser o principal gestor 
das marcas. A conseqüência na-
tural dessa “feudalização” é que 
as agências de propaganda ainda 
são o principal parceiro (muitas 
vezes, quase que exclusivo), para 
serviços relativos às marcas. Para-
doxalmente, o papel do marketing 
ainda não é plenamente reconhe-
cido no ambiente corporativo. “As 
funções de marketing precisam 
ter peso dentro das empresas, 
precisam se fazer ouvir. É mais 
fácil convencer os acionistas a 
aceitar um investimento em uma 
fábrica nova do que em marke-
ting”, apontou José Antonio do 
Prado Fay, da Perdigão, ao afi rmar 
que se faz hoje mais comunicação 
do que propriamente branding no 
mercado brasileiro.

Ao lembrar que custo rara-

mente é uma vantagem com-
petitiva — pois a tecnologia se 
dissemina rapidamente, igua-
lando as condições de produção 
— Fay destacou que o que faz 
diferença, na hora do preço, é a 
marca. “Quando o consumidor  
reconhece valor na marca, ele 
remunera quem a produz.”
Na sua visão, lucro e marca 
são inseparáveis, sendo que o 
primeiro vem da maneira com 
que a empresa consegue aces-
sar o consumidor, e a segunda 
aumenta o valor de uma com-
panhia através dos produtos. O 
executivo comentou ainda sobre 
a importância da marca em pro-
cessos de fusão e aquisição de 
empresas, cada vez mais comuns 
atualmente, defendendo sua a in-
clusão de seu valor nos balanços 
anuais — opinião compartilhada 
pelos colegas de painel. 

Se é assim, por que às vezes 
fi ca difícil investir na construção 
de marca? O CEO da Perdigão 
listou alguns aspectos: trata-se 
de um processo complexo, caro 
e incontrolável (pois ninguém 
controla o consumidor, nem a 
concorrência); do ponto de vista 
contábil, entra como despesa, e 
não investimento; e ainda é de 
longa duração, fazendo com que 
os resultados só sejam percebidos 
em prazos, em geral, maiores que 
três anos — quando os acionistas 

estão mais preocupados com os 
resultados trimestrais.

“Marca é como sexo: todo 
mundo gosta e é a favor, mas 
a realidade é bem diferente da 
retórica”, sintetizou Fay, naquela 
que talvez tenha sido a melhor 
tirada do dia.

Diferenças
Em um mundo de produtos 

e serviços cada vez mais “com-
moditizados”, quanto maior for 
o investimento em marca, maior 
será a possibilidade de diferen-
ciação, apontou o presidente da 
SP Alpargatas, Márcio Utsch. Ao 
comentar o sucesso internacional 
das sandálias Havaianas, o execu-
tivo enfatizou o valor do talento e 
da criatividade de quem trabalha 
no desenvolvimento das marcas e 
da comunicação.

Ao defender a importância 
não só estratégica, mas fi nan-
ceira, da marca, Utsch citou o 
ex-presidente da Coca-Cola, 
Roberto Goizueta, que em uma 
afi rmação que acabou fi cando fa-
mosa garantiu que a Coca-Cola, 
se perdesse todas as suas fábri-
cas, ainda assim continuaria a 
ser vendida, pois no dia seguinte 
se arranjaria fi nanciamento para 
continuar a fabricação.

“Quem compraria uma em-
presa de apenas dois anos e um 
punhado de funcionários por 
US$ 1,65 bilhão? Pois foi o que o 
Google pagou pelo YouTube em 
2006”, lembrou o CEO.

Sua receita para um bom ge-
renciamento de marcas engloba 
quatro pontos básicos: assumir 
uma causa que a empresa possa 
representar de forma legítima; não 
ligar a marca só a um produto ou 

a uma tecnologia, mas também 
a uma atitude e uma fi losofi a de 
vida; ter foco e constância; e ter 
em mente que, não importa em 
qual mercado a empresa atua, a 
marca faz a diferença.

Guardião
Para Ricardo Gonçalves, da 

Cia. Müller de Bebidas, é impor-
tante que se trabalhe a alma da 
marca, o seu “halo”, fazendo com 
que ele cresça e gere valor. “O 
papel do CEO não é ser criativo; 
ele é o guardião e o protetor 
desse patrimônio”, afi rmou. Isso 
não signifi ca impedir que outros 
contribuam para o crescimento; 
segundo ele, o que é necessário 
proteger é a dinâmica de formação 
da imagem da marca.

Para cumprir bem esse papel, 
o CEO precisa sair mais a campo, 
visitar os pontos-de-venda e gas-
tar menos tempo com burocracia 
e mais com boas idéias. “É melhor 
ler menos relatórios e ver mais 
cardápios”, brincou, fazendo 
alusão aos pontos-de-venda dos 
produtos da Müller — bares e 
restaurantes. 

Sobre as medidas de restrição 
ao consumo e à propaganda de 
bebidas alcoólicas, ele comentou: 
“As empresas devem ter uma 
conduta ética, mas a sociedade 
também precisa educar as pessoas  
para o consumo responsável”.

Gonçalves, da Müller: menos relatórios, mais cardápios

Fay, da Perdigão: marca é como sexo, 
todo mundo gosta

Utsch, da Alpargatas: valorização do talento da equipe
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Ouça os podcasts com 
José Antonio do Prado 
Fay e Ricardo Gonçalves 
acessando o endereço 
http://maximidia.
mmonline.com.br/eventos/
maximidia/maximidia2008/
maximidia!maxipod.action
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