
Eprevisível que uma crise financeira da dimensão
da atual deixe um rastro de fortunas perdidas e
empresas falidas. Não foi diferente desta vez. Nos

últimos seis meses, mais de uma centena de bancos, prin-
cipais personagens envolvidos na crise do subprime, fo-
ram à bancarrota. A novidade em relação aos outros mo-
mentos de turbulência é que as instituições financeiras
que sobreviveram herdaram, além de uma montanha de
dívidas, um prejuízo talvez ainda maior: um abalo em sua
imagem. Um estudo feito pela consultoria inglesa Brand
Finance converteu em números a hecatombe. Nos últi-
mos meses, as marcas dos 5OO maiores bancos do mundo
perderam US$ 200 bilhões em valor. Nunca antes tantas
instituições financeiras haviam vivencíado, ao mesmo
tempo, tamanho estrago em sua reputação. A questão que
se coloca agora é: como conseguir recuperar o prestígio de

seus logotipos ante clientes e investidores que, num mo-
mento de crise, ficam ainda mais cautelosos com dinheiro?

Pedindo desculpas. Simples assim. Esse é o conselho
que vem do inglês Wally Olins, considerado um guru em po-
sicionamento de marcas no mundo. Ele é responsável pela
construção de nomes como Orange, Repsol e Volkswagen.
A Época NEGÓCIOS, Olins disse que o primeiro equívoco
cometido pelos bancos envolvidos na crise são as acusações
e contra-acusações uns aos outros, fingindo não ler respon-
sabilidade alguma sobre o ocorrido. "É preciso ser honesto
com os clientes. Se uma empresa errou, precisa admitir e se
desculpar. Quem não se comove diante de um pedido de des-
culpas?", diz Olins. Segundo ele, serão necessários anos para
que a imagem dos bancos americanos se recupere. Isso por-
que eles possuem unia particularidade que, neste momento,

é altamente desfavorável. Ao posicionar seus
nomes no mercado, os bancos procuram ser
semelhantes uns aos outros em vez de perse-
guir díferenças - algo que as maiores marcas
do mundo, como Apple, já nasceram fazen-
do. Por acreditar que precisam passar urna
imagem de "segurança", deixam de oferecer
serviços que seriam únicos e interessantes.
"Os caixas eletrônicos parecem iguais em to-
dos os lugares do mundo. É como uma fábrica
do século 19, só que uma fábrica financeira."

Se a marca tem relevância em tempos
calmos, sua importância se acentua ainda
mais durante uma crise. Uma extensa pes-
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quisa feita pela revista Fortune com as empresas do Dow
Jones indicou que 72% do capital na bolsa hoje é intangível
- ou seja, baseado em conceitos mais abstratos, como o valor
da marca e a apreciação do nome diante de outras empresas
e do consumidor. Em 1980, representava apenas 20%. E du-
rante a bolha da internet, 80%. Medidas de corte de gastos,
fusões e aquisições levam a um distanciamento dos clien-
tes, resultando em baixa conexão emocional e em marcas
com valor mais baixo. Olins sabe na prática que essa falta
de identificação pode ser fatal. Nos anos 80, contratado para
resgatar a marca de um banco inglês, o Midland Bank, ele
alardeou em todas as campanhas as dezenas de serviços
disponíveis, mas, diferentemente do que fazia ao promover
bens de consumo, não mostrou a relevância desses serviços
aos clientes. Era seu primeiro trabalho com uma instituição
financeira. Foi um fracasso. Mas dele, extraiu a lição. Uni de
seus trabalhos mais recentes foi com a construção da marca
do recém-inaugurado banco mexicano Deuno. Para diferen-
ciá-lo dos concorrentes, fixou uma imagem de irreverência.
O logotipo, por exemplo, foi desenhado para funcionar em
diversas escalas de cor para se tornar mais maleável, de
acordo com a necessidade. O público identificou-se de ime-
diato. Com apenas três meses de funcionamento, o banco já
é o preferido da classe média mexicana, seu público-alvo.

CARROS DEFASADOS
Diante da quantidade de empresas centenárias que foram
à falência, pergunta-se até que ponto construir um nome
é suficiente para sustentar uma empresa. "Se há algo que
a crise financeira mostrou claramente é que uma marca
não pode encobrir urna gestão ruim", afirma Olins, que
ajudou no posicionamento de montadoras que hoje pati-
nam para conseguir sair do vermelho. Um dos grandes
erros cometidos pela indústria automobilística, segundo
Olins, é se fiar demais na marca e esquecer do mercado.

Os carros produzidos pelas montadoras america-
nas, por exemplo, havia tempo não estavam mais de acordo
com o que o consumidor desejava. Preocupados com o com-
bustível, que aumentou três vezes de preço nos últimos cin-
co anos, os americanos estavam preferindo carros menores
aos tradicionais veículos utilitários beberrões e gastadores.

Somente agora a General Motors admitiu que seus au-
tomóveis estavam defasados em relação às necessidades dos
consumidores e anunciou que vai investir em novos modelos,
algo que deve demorar ainda dois anos. O resultado é que as
montadoras japonesas, especialistas em carros menores, são
as únicas a operar no lucro nos Estados Unidos. Diz Olins: "O
exemplo está aí. Só é possível consertar o que está errado ad-
mitindo-se os equívocos. E isso não pode ser feito a sete cha-
ves, dentro de escritórios, como estão fazendo os bancos". EN
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