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Este ainda é um grande preconceito
que ronda q,,território dos profissionais de
marketing industrial: investir tempo e dinhei-
ro em marcas é algo que só faz sentido mes-
mo em negócios "business-to-consumer"!

s

E verdade que é raro ouvir abertamente
essa frase, mas os cochichos c crenças,
nem sempre declarados, revelam essa visão
distorcida. Os sentimentos nào confessados
sào mais ou menos assim: "Vamos nos pre-
ocupar e usar nossos recursos nas questões
que, de fato, têm impacto no "bottom-line"
da empresa e deixar para os que mexem
com detergente em pó e eletrodomésticos
que se envolvam com aspectos cosméticos
como a marca".

Este é um preconceito tão grande quanto
supor que negócios "business-to-consumer"
possam prescindir de fortes investimentos e
dedicação na administração de relaciona-
mentos com os elos da cadeia produtiva, de
distribuição e na especificação técnica de
seus produtos e serviços.

Gestão de marca em B2B não é algo
distante do dia a dia das atribuições de um
profissional de marketing, vendas ou de
negócios em geral, como muitos ainda po-
dem supor. Você sabe exatamente o que seu
cliente pensa e sente sobre sua empresa e
sua linha de produtos? Caso a resposta seja
negativa, você não está administrando bem
a marca. Você conhece quais as percepções
que diferenciam a forma pela qual os seus
clientes vêem sua empresa, seus produtos e
serviços? Se você não sabe ou tem dúvidas,
sua marca pode estar à deriva e poten-
cialmente ameaçada por concorrentes que
têm a resposta que você ignora. Você tem
certeza de que seus stakeholders, em geral,
entendem bem quais os valores e princípios
que pautam o comportamento de sua orga-
nização no mercado? Se a resposta é não, a

gestão das marcas não está sendo bem feita.
A administração ou gestão da marca da em-
presa e das marcas de suas linhas de produto
dependem intimamente desse conhecimen-
to e do seu envolvimento com ele, como
uma responsabilidade básica a mais na sua
atuação profissional.

Para completar esse raciocínio, prefiro
utilizar as palavras de Bob Lamons em
seu livro The case for B2B branding: "The
bottom line is that brands are potencially
the most valuable assets any company can
have. Consumers and retail marketers have
known this for years. Vlany business-to~busi~
ness marketers, unfortunately, are just now
coming around to that reality".

Marca, entendida na sua forma plena^e
não como apenas um conjunto de sinais e
representações gráficas, é um ativo substan-
cial na existência de qualquer organização.
J. Gregory e D. Sexton estudaram quase 50
organizações que operam com marketing
industrial, em áreas tais como: aeroespacial;
computação e software; produtos médicos;
produtos florestais; transportes ete. No texto
que publicaram (Harvard Business Review
- Hidden weaíth in B2B brands), os resul-
tados são muito reveladores. O valor econô-
mico das marcas dessas empresas, algo que
pode ser perfeitamente avaliado atualmente,
tem urn peso significativo na capitalização
de mercado da empresa. Nas palavras dos
autores: "Corporate brand is responsibíe for,
on average, 7% of stock performance".

Ou seja: em média, o que denominamos
de brand equity — a participação do valor da
marca na capitalização de mercado da em-
presa - não é um ativo inexpressivo, como
alguns poderiam imaginar.

Vejarn a média e amplitude do brand
equity de diversas áreas de negócio no pu-
blicado pelos autores. (Quadro 1 ) . - .
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GESTÃO DE MARCAS

Quadro l

O que cria o valor desse ativo intangível é
algo que transcende, como indiquei antes,
a simples linguagem gráfica e os elementos
de representação visual de uma marca,
embora eles sejam "drivers" importantes de
sua constituição.

O que cria o valor da marca é o conjunto
organizado de sentimentos e percepções que
estão internalizados
nos diversos segmen-
tos de público que se
relacionam com a em-
presa. De certa forma,
podemos dizer que
esses segmentos, os
stakeholders da mar-
ca, são uma espécie
de "hospedeiros" onde
ela adquire sua exis-
tência plena. Ou seja,
embora a empresa detenha a propriedade
formal sobre a marca, ela é um acervo per-
ceptual, cuja posse de fato pertence aos que
se relacionam com ela, seus stakeholders.

Além do fato essencial de que as marcas
são ativos intangíveis dotados de valor eco-
nômico, sua presença nas organizações é
fonte de múltiplos benefícios, impossível
não citar, pelos menos, quatro:

I. BLINDAGEM. Planejamento, atenção
permanente à ação dos concorrentes, dedi-
cação absoluta à qualificação dos produtos e

serviços que a empre-
sa prove são uma con-
dição necessária para
evitar contratempos.
-Porém, todos sabemos
que são uma condição
necessária mas não
suficiente para evitar
a ocorrência de episó-
dios nâojcontroláveis,
de origem exógena,
que ameaçam a esta-

bilidade dos negócios. Diante de cenários
imprevisíveis como esses, está mais do que
documentado que as marcas fortes e respei-
tadas operam como uma blindagem. Elas
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Uma das estratégias
mais pqderosas de
desenvolvimento de
novos negócios é o
uso da marca em
novas categorias de
produto e serviços

podem muito bem não impedir a ocorrên-
cia desses episódios, mas reduzem muito
seu impacto e alimentam a capacidade de
recuperação da empresa.

II. EXTENSÕES DE NEGÓCIO.
Uma das estratégias mais poderosas de de-
senvolvimento de novos negócios é o uso
da marca em novas categorias de produto e
serviços. Ou seja, a utilização da sua auto-
ridade perceptual c técnica para incursões
em novos territórios de produtos e serviços
em que ela não operava até então. Trata-se
do que tem sido denominado de extensão
de marca ("brand stretch"). Os custos de de-
senvolvimento de uma nova marca, de uma
nova identidade, são normalmente muito
altos, especialmente quando se pensa em
marca da forma plena que mencionamos
antes, e não como um recurso descritivo
e gráfico apenas. Extensões de marca, por
sua vez, constituem um recurso economi-
camente muito mais adequado para novos
negócios, evidentemente em áreas onde a
marca tenha já licença perceptual ou auto-
ridade para atuar. Empresas onde a gestão
de marca não é considerada uma ativida-
de cosmética, e esse ativo é administrado
com profissionalismo, estão muito mais
preparadas para empregá-lo em projetos de
extensão. Desnecessário insistir num ponto:
cada novo produto lançado sob a mesma,
"marca-mâe" exige, em média, menores

investimentos de marketing e comunicação.
No Quadro 2, o que denominamos de P. 5 é
um produto que conta não só com os valo-
res e atributos já conhecidos de sua "'marca-
mãe", como também com o conhecimento
que o mercado tem de seus "irmãos" mais
velhos RI a P.4. Não é difícil imaginar, por-
tanto, o quanto P. 5 pode se credenciar mais
rapidamente do que se não tivesse o endosso
cia família a que pertence.

Quadro 2

III. PRESTÍGIO CORPORATIVO.
Mais do que em qualquer outra época, o
prestígio ou a reputação de uma marca
corporativa tem um peso expressivo na
construção de relacionamentos estáveis, ali-
mentados por laços de recíproca confiança,
com todos os públicos envolvidos direta ou
indiretamente com a organização. Estudos
recentes que realizamos mostram que seis
vetores são essenciais para o desenvolvimen-
to de prestígio da marca corporativa:
• Qualidade dos produtos ou serviços ofere-

cidos ao mercado pela empresa
• Capacidade inovadora que ela demonstra
• Compromissos sociais e ambientais esta-

belecidos
• Histórico ou evolução da empresa
• Padrão ético pelo qual ela pauta sua gestão
• Admiração que os stakeholders demons-

tram pela empresa
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O prestígio ou reputação da marca cor-
porativa é o vetor resultante dessas seis
dimensões, é uma combinação linear des-
sas dimensões. Ele é sempre uma medida
pereeptual. isto é, quem determina o seu
valor é a visão que o conjunto de stakehol-
ders tem da organização. Num estudo que
realizamos, e que se
encontra publicado
no caderno especial
que circulou na edição
de outubro da revista
Época Negócios, 234
empresas, de diversas
áreas de negócio, foram
submetidas a essa ava-
liação. Uma das con-
clusões importantes do
estudo é que há um
natural jogo compensa-
tório no cálculo do va-

Mais do que em
qualquer outra

época, o prestígio ou
a reputação de uma

marca corporativa tem
um peso expressivo

na construção de
relacionamentos

estáveis

lor da reputação corporativa. Ou seja, nem
todas as empresas têm bons resultados em
todas as seis dimensões. Há naturais dese-
quilíbrios entre eles, que se compensam no
valor final. Porém, quando uma ou algumas
das seis dimensões são muito mal avaliadas,
isto compromete a reputação corporativa

corno um todo,
Além da indiscutí-

vel importância que
a reputação da marca
corporativa tem como
plataforma de relacio-
namentos, há fortes
indicações de ela está
correlacionada com o
desempenho da em-
presa nos mercados
de capitais. O quadro
abaixo ilustra esse fato.
(Quadro 3)



IV. ORGULHO MOTIVACIONAL.
Não bastassem os três anteriores, este
quarto talvez seja o que tem o impacto
mais generalizado dentro da organização.
E aquele que confere quase um sobreno-
me institucional aos colaboradores: ''Eu
sou o Plínio da Votorantim", ou "Aquela
é a Mareia da Algar". O sobrenome ins-
titucional não é apenas uma identidade
descritiva. Nas empresas cujas marcas des-
frutam de prestígio, elas são mais do que
um elemento que identifica o indivíduo e
transformam-se em uma intensa fonte de
orgulho motivacional. Esse fantástico ca-
pital intangível c democratizado por toda
a organização. Ele reduz naturalmente o
turnover de pessoal e cria laços de apreci-
ável gradiente afetivo com a organização.
Como esse impacto organizacional da
marca pode ser traduzido no "bottom-líne"
da empresa é muito mais do que qualquer
um de nós seria capaz de aferir com pre-
cisão. Contudo, indicadores de várias na-
turezas sugerem que não se trata de nada
desprezível. Na revista Época Negócios
(fevereiro/2009), ao falar de capital huma-
no (pág. 73), encontrei mais um indicador
interessante: "Nos cálculos de bens intan-
gíveis, a força intelectual aparece como
fator determinante de competitividade,
resultando na valorização de suas ações no
mercado". E bem verdade que a densida-
de de capital intelectual numa organiza-
ção não é fruto apenas da reputação de sua
marca corporativa. Mas atrair e preservar
quadros intelectualmente sofisticados não
depende apenas de remuneração, mas do
orgulho que estas pessoas especiais pos-
sam sentir em fazer parte da organização.
C) que, em contrapartida, alimenta esse
ciclo virtuoso, aumentando a qualidade

da própria organização e refletindo-se na
admiração pela sua marca.

COMENTÁRIOS FINAIS
O que nossa experiência tem mostrado,

ao longo de 15 anos, é que há correlações
muito significativas entre empresas com
marcas bem administradas e:
A. A percepção de qualidade dos seus pro-

dutos e serviços.
B. Os níveis de satisfação e recompra da

carteira de clientes,
C. Os padrões internos de orgulho em per-

tencer ao quadro de colaboradores.
D. Seu poder competitivo.
E. A qualidade das relações com investido-

res e outros stakeholders institucionais.
As palavras insuspeitas e experientes "de

Philip Kotler junto com W, Pfoertsch no
livro B2B Brand Management são muito
mais expressivas do que qualquer esforço
meu para dizer algo semelhante: "HasiTt
brandind in the B2B context become just
as important as it is in B2C? The industrial

marketing environment is chaneing só rapi-
dly that businesses, failing to adapt to these
new circumstances, will inevitably drop
out of the race. Industry consolidation, a
tepid global economy and exchangeable
market offerings are driving competitive
forces. In such an increasingly competitive
environment, it is not enough anymore to
just offer great products and services. By es-
tablishing a brand and gaining a favorable
competitive position in the marketplace,
businesses can successfully set themselves
apart from the pack". CQD. •
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