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Como assegurar

bom desempenho

de marca
Por Mark Churchman e Ihomas Marzano

NOS ANOS 1980, UM GRANDE DESAFIO
SE APRESENTAVA PARA A PHILIPS.
AMEAÇADA PELOS TIGRES ASIÁTICOS,
REFORMULOU TODA A SUA ESTRATÉGIA.
NAQUELA OCASIÃO, O DESIGN CONQUISTOU
UMA POSIÇÃO INQUESTIONÁVEL.
HOJE, SE CONSOLIDA>UM NOVO ESTÁGIO.
Coleção Philips Aluminium de
eletrodomésticos, em alumínio anodizado
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Ambisound - sistema de home theater
integrado em uma única peça

Orquestrando os elementos
Todo dia, milhares de pessoas entram em contato
com a marca Philips por meio dos produtos que
compram ou que já têm, seja pela propaganda,
pela presença on-line, por materiais em pontosde-venda, ou ainda por artigos na imprensa e
exposições. O design desempenha função cada vez
mais importante na preservação de coerência no
comportamento e na formação da percepção de
uma marca.
Manter essa consistência no modo em que uma marca é
comunicada e vivenciada em meio a um caleidoscópio
tão grande de culturas, interações e pontos de contato,
nos conduz para além da idéia de identidade da marca
para nos concentrarmos no comportamento da marca.
Por que comportamento? Considere o seguinte:
existem muitas percepções diferentes a respeito do
que realmente constitui uma marca. Mas quando
você a considera uma representação dos sentimentos
das pessoas, ou seja, a sua resposta emocional aos
produtos, serviços ou mesmo a uma empresa, você se
dá conta de que — assim como julgamos se gostamos
ou não das pessoas — é mais possível se conectar a
uma empresa cujo comportamento lhe seja atraente ou
pareça estar de acordo com as suas próprias crenças.

A Philips Design tem sido instrumental na definição
daquilo que o comportamento da marca Philips deve
almejar para assegurar a seus clientes e consumidores
uma sensação de coerência, independente de como
eles venham a se deparar com a marca Philips —
proporcionando literalmente a realização da promessa
da marca contida em sense and simplicity na vida
(praticidade e simplicidade). Agindo como guardião da
marca, o design tem como uma de suas responsabilidades
principais traduzir o comportamento da marca a partir
de uma descrição relativamente abstrata para algo
tangível, que o mundo exterior possa de fato vivenciar.
O design orquestra todos esses elementos de tal modo
que o resultado final é um conjunto vísualizável e
coerente de valores que as pessoas reconhecem como
sinônimo da Philips.
O design também deve assegurar que todos os parceiros
e clientes dentro da empresa Philips, e para além desta,
estejam cientes da importância do comportamento da
marca. Com esses traços de comportamento em mente
durante, por exemplo, o design de um produto, o design
de uma interface ou o desenvolvimento de materiais
de comunicação, os designers podem oferecer aos
clientes e compradores uma proposta que incorpore o
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posicionamento da marca. Por meio de uma iniciativa
conhecida como Next Simplicity, o design da Philips
tem conduzido a marca através do desenvolvimento
de conceitos que incorporam a promessa da marca
de sense and simplícity e oferecem um vislumbre
de possíveis direções futuras para as propostas de
produtos. Ao longo dos últimos três anos, tem ocorrido
uma incrível variedade de inovações centradas nas
pessoas, do controle remoto sem botões a luminárias
LED que mudam de cor ao serem acendidas; do cinto
de diagnóstico que gera scans em 3D e em altaresolução de um bebê na barriga da mãe a um sistema
de purificação de água movido à luz.

Programa de identidade da marca
Ao longo dos anos, a Philips Design vem desenvolvendo
vários procedimentos e ferramentas que lidam com
o papel instrumental do design. Um deles -- dos
mais importantes — foi um programa completo de
identidade da marca, que acompanhou ao enunciado
de sense and simplícity em setembro de 2004. Essa
campanha da marca apresenta os princípios de uso dos
elementos utilizados na comunicação, e indica como
criar mensagens centradas na marca, valendo-se da sua
assinatura de estilo singular. Além disso — o que ajudou
a tornar a campanha mais eficaz — foi uma estrutura
de organização da mensagem de maneira tal que os
valores da marca podiam ser inteiramente expressados
em todos os níveis de comunicação, dos anúncios em
toda a mídia impressa aos encartes e às embalagens
dos produtos. Desse modo, o significado fundamental
da promessa da marca — a Philips desenvolve e aplica
a tecnologia para tornar a vida das pessoas mais fácil,
mais agradável e mais produtiva — deve ficar claro e
evidenciado para todos.

Consistência em alto desempenho
O programa também enfatiza que ouvir, aprender
e responder aos clientes e consumidores é de
extrema importância. Como exemplo, os conceitos
de comunicação são testados em função de quatro
indicadores-chaves de performance — a habilidade de
atrair atenção, a conformidade com o posicionamento
da marca de sense and simplicity, o posicionamento

Novo modelo de barbeador flexível sem fio, Arcitec, em seu estojo
e carregador. Aspirador de pó Marathon, com redução de som.
Desfribilador portátil HeartStar para uso doméstico
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A Philips tem desenvolvido uma série de produtos que visam a transformar o ambiente hospitalar. O projeto chamado Ambient Experience, experiência
ambiental, de caráter interativo, tem por objetivo proporcionar conforto emocional e físico aos pacientes, além de personalizar os espaços

Aparelho de ultra-som 3D de alta performance clínica. Projetado
para pesquisa avançada e melhor produtividade

Achieva MRI, sistema de aparelhos de ressonância magnética de fácil
operação e visualização, amigáveis ao paciente
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A Philips começa a se estender a áreas ainda não
exploradas - o mobiliário integrado a luz e som

Principal impulsionador da marca
relativo à competição e o grau de preferência de compra
gerado. Por meio de ciclos interativos de avaliação
e refinamento, o design desenvolveu um modo mais
garantido de operação, consistente, que teve melhor
desempenho do que qualquer coisa feita anteriormente
pela Philips, em todas as categorias. Por se basear em
rigorosas pesquisas, essa abordagem tem mais chances
de ser eficaz,

Network mundial
Outro aspecto que se configura como contribuição
positiva é a presença global da Philips Design. Com
escritórios em cidades por toda a América do Norte,
pela Europa e Ásia o design da Philips está próximo de
muitos clientes e consumidores, às vezes literalmente
,na porta ao lado, o que possibilita o acesso direto a
insights sobre muitos mercados e culturas diferentes.
Perto de variadas situações, o design pode alinhar
suas atividades em uma rede mundial que promove
uma compreensão compartilhada da marca entre seus
integrantes. Desse modo, eles se asseguram que haja
suficiente compartilhamento de saber e o necessário
agrupamento de recursos geograficamente distantes
para que se possa trabalhar como uma equipe global
única e integrada.

Ê claro, dar vida a novas propostas de produtos não é
algo que se dê isoladamente. Para que isso se realize,
essencialmente, o design opera em estreita harmonia
com o marketing e o gerenciamento de produto.
No entanto, enquanto essas três disciplinas são em
grande parte responsáveis por determinar como
um produto toma forma e se apresenta, um grande
número dos aspectos que as pessoas se recordam — o
apelo visual, o sentido tátil, a experiência interativa —
são a essência do design. O papel da Philips Design
na definição do comportamento da marca Philips é
outro exemplo de como a importância do design tem
inquestionavelmente se ampliado no período mais
recente, tanto na Philips quanto em muitas outras
companhias. O design era com freqüência uma das
últimas ações realizadas antes do lançamento de um
produto no mercado, e nada além de um exercício de
estilo. Agora, é cada vez mais reconhecido como um
impulsionador chave de como uma marca é vivenciada
em todos os níveis. 1
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