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Pioneira da área de branding no Brasil, a Troiano Consultoria de Marca completa 15 anos de 
olho no mercado internacional, através de uma parceria ainda em fase de negociação. 
Ganhadora de um prêmio Caboré na categoria Serviço Especializado (em 1999), conta com 
uma respeitável carteira de clientes e muitos cases em seu currículo. Com o prestígio da 
empresa consolidado, seu fundador, Jaime Troiano, tem se dedicado cada vez mais a novos 
negócios e ao desenvolvimento de produtos. Nesta entrevista ele fala da evolução do mercado, 
da concorrência acirrada e das perspectivas para 2009. 
 
M&M — Qual foi a principal mudança no mercado nesses 15 anos? 
 
Troiano — Tem duas coisas importantes: uma profunda consciência das empresas nem 
sempre transformada em prática — de que elas têm que tratar suas marcas, corporativas ou 
de produto, como seu ativo mais valioso. Não só porque elas têm valor econômico, mas 
também porque abrem portas, criam relações estáveis, geram orgulho motivacional. Criam, 
enfim, negócios. A marca tem, por isso, de ser tratada como algo tão importante quanto 
qualquer outro ativo. Cada vez mais, quando se olha a capitalização de mercado da empresa 
(o quanto ela vale), a participação da marca cresce. Há empresas onde as marcas já valem 
mais de 70% do valor total da companhia. Essa é a primeira grande mudança: as empresas, 
hoje, quando olham para suas marcas, sabem que estão diante de um compromisso muito 
grande. Um trabalho recém-lançado por nós, As Marcas na Agenda dos CEOs, revela 
claramente isso. Na visão de um CEO, marca, governança corporativa e inovação são os três 
temas mais importantes da sua agenda. 
 
M&M — Como funciona na prática a avaliação de marca?  
 
Troiano — A Troiano Consultoria de Marca está organizada em três divisões: mercadológica, 
reputação corporativa e avaliação econômica. Em reputação corporativa temos feito vários 
trabalhos para avaliar prestígio corporativo e, portanto, a marca da empresa, não as marcas 
de produto. É uma preocupação que cresceu muito, porque a marca corporativa é aquilo que 
está por trás das marcas de produto; os consumidores querem saber cada vez mais quem faz 
aquele produto, e não dá mais para se esconder. A divisão de avaliação econômica, que se 
chama brands & values, foi criada em 1998 junto com uma empresa de avaliação patrimonial 
chamada Setape. Ela também cresceu bastante porque cada vez mais as pessoas querem 
saber quanto a marca vale, ainda que tal valor não possa constar do balanço. 
 
M&M — Se não dá para pôr no balanço, por que o interesse nesse tipo de avaliação? 
 
Troiano — Hoje todos os investimentos de marketing caem na conta de despesas. O 
profissional de marketing, tanto das empresas quanto das agências, investe muito e precisa de 
alguma medida para demonstrar que investimento não é despesa, mas cria valor. Uma das 
maneiras de se fazer isso, talvez uma das mais nobres, é mostrar que o valor econômico das 
marcas em que se investe sobe. Criamos uma expressão para isso, ROB — ou return on brand 
investment. Há empresas que hoje usam a flutuação do valor econômico da marca para 
bonificar diretores ou para avaliar a eficácia da gestão. A legislação ainda é meio impeditiva 
porque não permite que se incorpore o valor de uma marca ao balanço, especialmente se ela 
for de capital aberto. 
 
M&M — Essa já é uma prática difundida entre as empresas? 
 
Troiano — Na pesquisa As Marcas na Agenda dos CEOs, perguntamos para 50 dirigentes quão 
regularmente eles faziam a avaliação econômica de suas marcas — e olha que fizemos o 
estudo com empresas grandes, que, somadas, dão 6% do PIB. Apenas 2% disseram avaliar 
regularmente o valor econômico das marcas. Ainda existe muita retórica e uma prática 
discutível, mesmo entre as empresas maiores. O futuro não vai ser assim. A preocupação em 
avaliar as marcas cresce — agora, quanto isso vai se transformar e quando começa a se 



transformar em ação, é uma coisa para se esperar. Sentimos que o mundo mudou muito a 
esse respeito. Falar de marca há 15 anos era algo que grandes empresas faziam porque 
vinham de fora com essa cultura, mas aqui era meio poesia, ainda. Hoje, falar de marca é uma 
coisa que está no dia-a-dia da gestão da empresa, com maior ou menor intensidade. 
 
M&M — Você mencionou duas grandes mudanças. Qual é a segunda? 
 
Troiano — A que aconteceu no plano dos consumidores: os do ano 2008 são diferentes dos de 
1993. Eles têm um grau de familiaridade com compras maior, sentem-se mais protegidos, são 
mais exigentes, mais conscientes dos seus direitos. Então, precisam ser tratados com muito 
mais inteligência e cuidado, com muito mais planejamento do que simplesmente usar 
gracinhas inúteis para falar com eles. 
 
M&M — Qual o desafio para as marcas nesse novo ambiente de consumidores no 
comando?  
 
Troiano — O grande desafio é que o consumidor diz o que pensa, mas faz o que sente. Então, 
qual é o esforço técnico de pesquisa, de análise de comportamento, para administrar bem as 
marcas? É entender acima de tudo o que ele sente, e não obrigatoriamente apenas o que ele 
pensa. Para essa finalidade, fomos desenvolvendo algumas técnicas, para posicionamento, 
para arquitetura de marca, etnográficas. Uma que foi muito usada é a de entropia de marca. 
Por exemplo, tudo o que é hoje a linha Dona Benta de produtos de consumo — somos 
padrinhos desse processo porque conseguimos entender o que as pessoas sentiam por essa 
marca, não só o que diziam. A evolução da marca acompanhou a chamada gôndola mental da 
consumidora — o que já está na cabeça dela com a marca Dona Benta que ainda não está na 
prateleira do supermercado. Ou seja, para acompanhar o consumidor naquilo que ele sente, e 
usar isso como ferramenta para gestão da marca, é preciso usar técnicas muito sofisticadas. 
 
M&M — Ter metodologias próprias ajuda a se manter competitivo em um setor como 
este, em que a concorrência aumentou muito? 
 
Troiano — Se não fôssemos uma empresa que tem foco, que criou uma relação sólida com 
clientes e que tem uma carteira estável, teríamos sido engolidos pela concorrência, porque ela 
vem de diversas fontes. Das agências de propaganda, que dizem que fazem branding — se 
fazem mesmo ou não, é uma coisa a ser discutida. Escritórios de design, todos evoluíram para 
esse mercado. Tem consultorias especializadas nisso. Tem até alguns institutos de pesquisa 
que entram na área de branding. Grandes auditorias internacionais dizem que mexem com 
isso também. A concorrência é feroz. Sempre fomos muito fiéis a nossos princípios. Não 
pensamos em branding como uma atividade intelectual, e sim como algo que gera resultado 
para os clientes. Porque ninguém mais sobrevive a três trimestres, ou dois trimestres, de 
maus resultados em uma empresa. 
 
M&M — A área de pesquisa passou por um intenso processo de internacionalização. 
Dá para sobreviver bem sem um grande parceiro internacional?  
 
Troiano — Eu gostaria de ter um parceiro que nos ajudasse — a gente trabalha também com 
a América Latina, mas acho que poderíamos internacionalizar muito mais, trocar tecnologia, 
pois temos muito a ensinar e a aprender. Só dá para conseguir fazer o que a gente faz sem 
um parceiro internacional, sem alinhamento, porque nunca perdemos o foco. Nossa carteira de 
clientes tem 3M, Agco (de tratores), C&A, Unilever, Pepsico (bebidas e alimentos). Eles nos 
vêm como parceiros de nível internacional, mas porque nunca perdemos o foco, nem entramos 
em guerra de preços. Não fosse assim, teríamos sido engolidos pelos processos de 
globalização, internacionalização de marcas, etc. 
 
M&M — Já recebeu propostas para vender o negócio?  
 
Troiano — Sim, duas vezes, de duas empresas norte-americanas. Mas não foi à frente. 
Estamos abertos a alinhamentos internacionais; o que não queremos é perder o foco de nossa 



atividade nas mãos de uma empresa que tenha visão diferente da nossa. Estamos em vias de 
fazer um acordo internacional, mas ainda não está fechado. 
 
M&M — Que pontos você destacaria na trajetória da empresa? 
 
Troiano — Ela completou 15 anos no dia 8 de julho e foi a empresa brasileira pioneira na área 
de consultoria de marca e branding. Não havia nenhuma outra, era um terreno a ser 
desbravado. Foram 15 anos de conquistas muito expressivas, em diversos planos: primeiro, de 
constituir uma carteira de clientes bastante estável; segundo, de ter conseguido aperfeiçoar, 
com o passar do tempo, um conjunto grande de processos de análise de marca e de assessoria 
em branding; e terceiro, de poder demonstrar para o mercado serviços novos. Uma das 
preocupações da Troiano tem sido não transformar branding em uma coisa mirabolante, 
pirotécnica, intelectualóide; tem de ser uma ferramenta que gera resultados para os clientes. 
Nosso compromisso é conseguir fazer com que os clientes consigam construir melhor a sua 
marca e, ao mesmo tempo, gerar maior resultado para a empresa. 
 
M&M — Em outras ocasiões você mencionou que os profissionais de marketing 
precisam ter domínio também da área financeira, sob o risco de serem engolidos por 
ela. Como isso evoluiu?  
 
Troiano — A primeira vez que ouvi essa expressão foi em um texto de Don Schultz, da 
Northwestern University, de Chicago. Ele dizia uma frase que já repeti diversas vezes: 
"Profissionais de marketing, acordem, e logo. Porque, se vocês não criarem métricas para 
avaliar a força dos seus investimentos — o quanto vocês criam de fato de valor para suas 
marcas —, os profissionais de finanças são muito habilitados nessa área e vão acabar fazendo 
isso por vocês. Eles vão ser os gestores das marcas". Esse alerta foi dado, mas não sinto 
ainda, infelizmente, que os dois lados tenham começado a conversar com a freqüência e a 
abertura que seria desejável. 
 
M&M — Nestes tempos de pânico financeiro, os clientes também estão entrando em 
pânico? 
 
Troiano — Ainda não, mas há um prenuncio no ar de que 2009 não vai ser tão fácil quanto a 
gente tinha imaginado. Já há clientes preocupados em saber quanto vão deixar de investir no 
ano que vem. Ainda não senti nenhum sinal de socorro em relação a abalo das marcas. 
Estamos no último trimestre, ainda com orçamento aprovado e revisado, e o ano vai terminar 
a não ser que haja uma grande tragédia — conforme o planejado. O próximo é que vai ser o 
ano de profissionais, que vai separar "os meninos dos homens" na nossa área. Estava muito 
fácil até agora, com a marola internacional, com o enorme poder de compra em todas as 
classes sociais; 2009 vai ser o ano em que quem estiver preparado vai conseguir fazer 
negócio, e os outros vão dançar, porque não vai haver dinheiro suficiente para investir em 
tudo. O consumo popular ainda é uma área que está ajudando a preservar negócios para 
muitas empresas. O dia em que essa área vier a ser abalada, aí teremos um problema sério. 
Porque quando se tira das pessoas aquele benefício que elas conquistaram durante algum 
tempo, o que surge é mais do que um problema mercadológico. É um problema político muito 
sério conter essa quase revolta de tirar aquilo que eles lutaram tanto para conseguir. Espero 
que isso não aconteça. 
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