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Google me oferece
um produto gratuito
que é melhor do que
qualquer outro
BenClappTribalDDB

Algumas marcas nascem boas,
outras ficam boas e outras serão
sempre ruins. Algumas perdem o
que já tinham, ganham quando não
deveriam, aparecem do nada ou
desaparecem conforme o gosto do
público muda.

Criar uma marca decente
requer consistência e qualidade de
produto. A questão sobre como uma
marca realiza a transição de 'não está
ruim' para 'muito especial' é a mais
difícil de ser respondida. Nosso grupo
de especialistas se reuniu no bar
Bluu,em Londres, para discutir como
uma marca boa se torna ótima.

Graeme Aymer: Quais vocês
acham que são as marcas mais
fortes do mercado e o que fazem
elas serem fortes?

Matt Price: Depende das definições.
A Interbrand faz uma pesquisa sobre
as marcas mais poderosas e a
Microsoft sempre surge como
exemplo de sucesso. Agora, para mim,
muitas pessoas - particularmente
aquelas com interesse em tecnologia
- tendem a enxergar a empresa como

Eugene Reisch; Mas eu garanto que
cada um de nós precisa usar um
produto da Microsoft todos os dias.

MP: A Microsoft é onipresente, então
é claro que é uma marca forte.

XavierAdam:Um brandingpode
acabar se perdendo no meio do
caminho. Fiz um evento para a Google
outro dia e convidei meu pai, porque
ele que tinha acabado de descobrir o
que era Google. Cerca de uma
semana depois, ele me perguntou se
a Google fazia parte da Microsoft.
Expliquei que eles eram
concorrentes. Para mim a mensagem
dessas empresas se perdeu em
algum lugar.

ER; A maioria das pessoas ainda vê a
Google como uma agência sem muita
importância, o que é brilhante para a
Google, que é vista como a mais fraca,
o que também desperta simpatia nas
pessoas. A Google é um exemplo de
marca que acerta sempre.
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-" BenClapp:A Google oferece um
produto gratuito que, a meu ver. é
melhor que qualquer outro. Por que •
eles se preocupariam em fazer
propaganda? Se existisse uma cerveja
de graça que fosse melhor que todas
as outras e me pedissem para fazer
uma propaganda dela, eu diria que
isso é desnecessário.

GA: Quais são as marcas que, para
vocês, perderam popularidade?

David Atkinson: Acredito que o
Starbucks é uma marca que foi
atingida por sua onipresença. Ela
sempre existiu para ser o 'terceiro
lugar' - havia casa, trabalho e
Starbucks. De repente você poderia
estar na porta de um Starbucks e
avistar mais um do outro lado da rua.
Eles se tornaram muito, mas muito
comuns, ao ponto de dissipar a
imagem de 'especialidade' que eles
cultivam. Como resultado, quer você
goste do café ou não, a marca sofreu
por estar em todos os lugares.

ER: Penso que quando se trata de
uma franquia, ao se ver duas lojas na
mesma rua tem-se a impressão de

que a marca está tentando dominar
tudo. Poderia ser qualquer marca: se
ela começa a surgir em todos os
lugares, isso pode acabar se tornando
algo negativo.

DA: Estive pensando nisso. Mas então
pensei na lkea,que é uma empresa
global vendendo um produto que não
necessariamente é exclusivo, mas
que, mesmo assim, dispõe de grande
fidelidade. Ela não parece ter sofrido
tanto quanto outras marcas.

GA: É como a fidelidade que temos
com marcas de carro...

ER: Com certeza. Se você é fã de
Harley-Davidson.não importa qual
compre, você só quer ter uma
Harley-Davidson. Mas isso também
significa qualidade. Harley-Davidsons
são provavelmente as melhores
motocicletas do mundo,

MP: Acho que a Volkswagen é um caso
único. Não consigo pensarem outra
marca com tanta consisiência
durante um período tão grande de
tempo. Para mim, um senso de humor
seco sempre esteve presente nos

BC: A VW sempre falou com o
consumidor como quem fala com um
amigo, deforma honesta e direta.
Você reconhece o tom de voz da VW
instantaneamente, e ela pode usar
diferentes roupagens graças a seus
diferentes modelos, que permitem
essa variação, fazendo com que as
pessoas não se cansem da marca.

DA: Tudo colabora para isso. Um bom
branding não é o suficiente para
vender um produto ruim. A marca
precisa se reafirmar. As pessoas se
sentem confortáveis ao perceber uma
constante reafirmação em diversos
níveis. Acredito que, se você possuir
uma campanha bem disciplinada e
uma identidade confiante, é possível
fazer isso. Só desconfio que não da
noite para o dia.

GA: Alguém chega na agência de
vocês e pede um novo branding a
partir de um rascunho. Como vocês
lidam com isso?
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•• Boas marcas possuem
produtos tão bons que isso
acaba conferindo status a elas,
e não o contrário
Eugene Reisch Digital Outlook

MP: Essa é a abordagem de sempre.
Quando se trata de algo tão vazio e o
cliente ainda não possui uma marca,
você terá que fazer multa pesquisa
de mercado, dar uma olhada nas
outras marcas disponíveis -o
cliente está procurando por espaço,
em algum lugar, algo que as outras
marcas não possuam. Com sorte, a
partir da pesquisa de mercado, você
descobrirá algo que as pessoas
querem e que a marca pode oferecer.
Quando essas coisas se encaixarem,
temos um briefing criativo; descubra
com quem está conversando, o que
quer dizer para eles e faça um
primeiro esboço do que a marca
pode dizer.Tudo isso entra no
processo criativo.

BC: Meu ponto de partida seria
totalmente diferente. Você precisa de
um ponto de partida. O que eu penso
sobre a marca? O que acho que o
projeto tem de bom? Como o
explicaria para meus amigos? Acho
que só depois é preciso pesquisar e
descobrir o que todos estão fazendo,
além de checar todas as propostas
para descobrir que decisão tomar em
relação às outras pessoas. Acredito

G A: Qual é o papel de vocês no
branding de uma empresa? Que
aspectos é possível controlar?

DA: Visual e clima. A gente parte
de um ponto de vista direto. A cor
ê um aspecto extremamente
importante. O vermelho agora é
muito associado à Vodafone e à
Coca-Cola. Mas, em vez de perguntar
que marca usa vermelho, o correto
seria perguntar em que cor as
pessoas pensam quando pensam
na Coca-Cola. Elas com certeza
responderiam que pensam na
cor vermelha.

MP:Verdade.Tornar posse de uma
cor primária parece ser uma
grande ambição.

ER: Mas não podemos controlar esse
controle, certo?

BC: Não é certeza que você controlará
o produto, mas dialogando é possível
influenciar na solução de certos
aspectos. Você pode estabelecer um
branding da maneira que quiser, e isso
já foi feito diversas vezes.

GA: Enfim, como fazer u ma marca
boa se tornar ótima?
ER: Não sei se todos podem responder
isso de forma sucinta. Boas marcas
possuem produtos tão bons que isso
acaba conferindo status a elas, e não
o contrário. Não acho que qualquer
marca pode de repente se tornar a
melhor marca. É preciso possuir o
melhor produto, ou o mais amado.

DA: Ter o melhor produto não quer
dizer que a marca seja a melhor. A
história está cheia de produtos que
eram brilhantes mas que não
chegaram a lugar nenhum devido a
outros fatores.
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