
MERCADO

Marcas com
personalidade
Cada vez mais é reconhecido o peso que o nome
exerce na decisão de compra. Mas o que deve se

levar em conta para avaliar a sua força?

Miranda: fanático
por Macintosh

Fotos: divulgação

POR RENATA GUERRA

uiz Miranda tem paixão por uma maçã. Essa maçã é o logotipo da

marca Apple, responsável pela linha dos "i", como o iMac, iBook,

iPod e o mais recente objeto de desejo, o iPhone. Para uma marca se

tornar objeto de devoção, ela precisa fazer muito pelo consumidor. E

a Apple faz. Miranda reconhece muito bem isso. Teve seu primeiro

iMac em 1998. Desde então já comprou 6 iMacs, 3 MacBooks, 5 iPods e 1

iPhone. Isso sem contar os programas da marca. "Troco Mac assim

como quem troca de carro. Vendo um e completo com mais dinheiro

para comprar um novo. Mesmo usado, o Mac tem valor no mercado",

diz. Além dos seus aparelhos de uso recorrente - 1 iMac, 1 iPod e 1

iPhone —, ele resolveu guardar um antiguinho Macintosh Classic e o

primeiro modelo do iPod que comprou.

Diretor de arte da agência DPTO, Miranda teve seu primeiro

contato com o Mac no trabalho. "Quando entrei aqui, há seis

anos, implorei por um Mac. Peguei um velho que estava

abandonado. Apesar de ser uma máquina superada

em tecnologia, preferia ele a um PC. Passei a

contar as vantagens do dia a dia bem alto

para todos e meus chefes ficaram seduzidos.

Com o tempo, os PC foram embora e os

Mac foram aparecendo. Quando o preço

do Mac ficou mais acessível, a criação foi

tomada por eles. Agora, programadores e

redatores usam, só falta o atendimento".



Ele gosta tanto da marca que seu e-mail pessoal tem como domínio o @mac.com.

Perguntado do por quê sobre o Mac causar tamanha comoção, ele não titubeia em

responder: "Macs são prontos para o uso, além de serem lindos. Mas se fossem só

isso, não adiantaria. Gosto do uso que eles têm. O Mac é perfeito para a função que

foi destinado para o meu trabalho".

Para Ana Couto, sócia do escritório Ana Couto Branding e Design, um dos fatores que

fazem a marca ser forte é seu apelo emocional. "Uma marca que tem seu universo bem

definido e entrega a sua proposta de valor gera fidelidade de público", explica.

A marca não pode ser limitada apenas ao seu logotipo ou à embalagem. Na

verdade, engloba uma série de atributos tangíveis e intangíveis, que se diferenciam

pela experiência proporcionada.

DIFERENÇAS

De acordo com Ana, a marca é o quinto ativo que os investidores analisam quando

vão colocar seu capital na Bolsa de Valores. Desse modo, nos últimos anos houve

uma preocupação de diversas consultorias para elaborar rankings das marcas mais

valiosas do mundo. Esse processo é complexo. Deve transformar em índices uma

série de atributos intangíveis, como marca, capital humano, tecnologia, sistemas de

distribuição, sistemas de produção, base de clientes, patentes e fórmulas, entre outros.

Assim, a cada novo ranMng divulgado uma lista diferente aparece.

Para chegar aos atributos tangíveis, as consultorias utilizam dados disponíveis no

mercado. Calculam quanto uma marca vale na Bolsa e a expectativa de lucro

da empresa, além de levar em consideração uma série de fatores. Por exemplo,

cada marca precisa obter pelo menos um terço dos seus lucros fora do seu país

de origem, ter um amplo perfil público fora de sua base de clientes diretos e ter
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dados de marketing e financeiros disponíveis ao público. Essas

empresas avaliam também quanto uma marca vale na Bolsa e a

expectativa de lucro da empresa.

Algumas consultorias usam apenas esses dados para construir seu

ranking. Outras, além desses números, baseiam-se em pesquisas

com os consumidores, como é o caso do BrandZ, que utiliza

a metodologia chamada "Economic Use". O valor da marca

é calculado verificando o papel que a marca desempenha no

processo de decisão de compra e identificando a contribuição que

a marca dá no valor total dos negócios da empresa. "Queremos

entender qual é a importância da marca para o consumidor.

Para isso, tentamos entender esses valores motivacionais e

separamos a marca dos outros diferenciais da empresa", explica

Eduardo Tomyia, diretor geral da BrandAnalytics, consultoria

que realizou os rankings das Marcas Brasileiras Mais Valiosas

e Mais Fortes. O BrandZ é divulgado pela Millward Brown,

consultoria parceira da BrandAnalytics.

José Roberto Martins, diretor e fundador da

Global Brands e coordenador do MBA empresarial

em branding da Faap, ironiza que esses rankings

são teasers para vender futuras consultorias.

"É muito complexo avaliar uma marca, que é

valiosa de um ponto de vista contextual e não

apenas sob a ótica do consumidor", alfineta. Ele

argumenta que se uma marca é mal administrada

durante muito tempo, não há quem a sustente.

"A marca é a empresa e a empresa tem

que ser a marca. Por isso a conta

quase nunca fecha", relata. "Os

empresários têm que deixar a

vaidade de lado com esses rankings e

investigar quais são os fatores dos quais

sua marca depende", comenta.

Já para Ana Couto, o próximo passo seria

o consenso entre os diferentes rankings. "O mercado

precisa de um critério balizado por essas consultorias.

Quando conseguirmos medir a emoção que a marca gera e

o quanto essa emoção traz de retorno para o negócio, aí sim

daremos o pulo do gato que todo mundo quer dar". Tomyia

discorda, pois acredita que o problema não é a metodologia e

sim o nível de profundidade das empresas de consultoria. "O

BrandZ utiliza uma pesquisa robusta com 12,8 mil entrevistas

em 32 categorias nas principais cidades do País. É um diferencial

competitivo do Grupo WPP e eu não colocaria isso a serviço dos

meus concorrentes", completa.



Preferida de gerações
Sempre presente nos rankings das marcas mais valiosas, a

Coca-Cola está em quase todos os países do mundo, e por

isso faz parte da vida das pessoas. Com uma história de

sucesso de mais de 120 anos, 60 deles no Brasil, a marca continua

jovem e atual, sempre sendo relevante para seu público. Propaganda

entrevistou o diretor de marketing da Coca-Cola Brasil, Ricardo

Fort, para falar um pouco mais sobre a marca.

Como a Coca-Cola é vista por seus consumidores?

A relação próxima com a marca é o elemento comum a todos

os públicos diferentes que a Coca-Cola atinge. Ela conseguiu

estabelecer uma relação de confiança e

estar presente na vida das pessoas de várias

gerações por conta de sua história. Assim, as

pessoas têm um sentimento de propriedade

com a marca, o que faz a Coca-Cola ser

diferente de qualquer outra marca.

Qual é a importância do mercado

brasileiro para a Coca-Cola?

O Brasil é o terceiro mercado de maior

volume de vendas para a Coca-Cola

Company. E é líder para os produtos

Coca-Cola Zero e Fanta.

Qual o faturamento da Coca-Cola

Company com a venda

de seus refrigerantes?

A Coca-Cola Brasil faturou R$ 15 bilhões

em 2008, registrando um crescimento

de 7% de vendas em relação ao ano

anterior.

A Coca-Cola Brasil vem adquirindo novas

empresas e aumentando seu portfólio de bebidas

nos últimos anos. O que ocasionou essa mudança?

A Coca-Cola Company passou por um movimento semelhante

ao nacional. Assim, nossos consumidores têm mais opções de

bebidas em todas as categorias. Essas aquisições são resultado

também da expansão do mercado de bebidas, que cresce de

forma contínua há 20 trimestres. O refrigerante é ainda o carro-

chefe, e a Coca-Cola, a marca líder.

O apelo a um estilo de vida mais saudável

discrimina o consumo de refrigerantes. Como a

marca tem se posicionado a esse respeito?

R.F. Desenvolvemos algumas ações para acabar com o mito

de que o refrigerante não é saudável. E nossa principal função

é educar. Disponibilizamos informações para formadores

de opinião, como a classe médica, nutricionistas, dentistas,

professores, entre outros.

Até 2002, a Coca-Cola tinha oito

variações de embalagem no

mercado brasileiro. Quantas

existem hoje? É possível dizer que

houve um aumento no consumo

com a extensão dessas novas

embalagens?

Hoje ela tem 28 embalagens. A expansão

no portfólio de embalagens ajudou

bastante, porque o formato e preço se

tornaram convenientes às necessidades

dos consumidores. Quem quer tomar

uma Coca-Cola e não dispõe de muito

dinheiro pode comprar a minilata (250ml)

e pagar R$0,50 por ela. Quem freqüenta

restaurantes e bares mais sofisticados pode

comprar a garrafa de vidro de 350ml.

O otimismo sempre esteve

presente nas assinaturas da

Coca-Cola. Neste ano, foi lançado

o novo conceito da marca, o "Open Happiness".

Quando isso deve ser "traduzido" no Brasil?

Ainda usamos a assinatura "Viva o lado Coca-Cola da Vida", que

funciona muito bem no Brasil. Quando um conceito é lançado

lá fora, os outros mercados esperam um pouco para usá-los.

Aconteceu o mesmo com o "Viva", que demorou cerca de l ano e

meio para chegar ao Brasil. Estamos avaliando o novo conceito e

ainda não temos data programada para sua estreia no País.



Do Brasil para o mundo
A guinada que a marca Havaianas deu nos últimos 15 anos é um case

à parte. Ela deixou de ser associada à baixa renda e hoje é símbolo

top. Usada tanto por feirantes como por artistas globais e celebridades

de Hollywood, a marca está presente em 60 países, tem mais de 80

modelos e tornou-se referência de brasilidade. Propaganda entrevistou

Carla Schmitzberger, diretora da unidade de negócios de sandálias da

Alpargatas, para falar um pouco sobre o fenômeno Havaianas.

Qual a estratégia adotada para que a

sandália ascendesse socialmente?

A Havaianas, lançada em 1962, logo se

transformou em sucesso em virtude da

qualidade do produto e preço acessível. Em

1994, a Alpargatas entendeu que era hora de

inovar para atingir outros públicos. A empresa

então observou as tendências de mercado

e o hábito dos próprios consumidores, que

viravam o solado das suas Havaianas para

deixar a face colorida voltada para cima.

A idéia levou a Alpargatas a lançar, pela

primeira vez, um novo modelo de Havaianas,

a Havaianas Top, monocromática e de solado

um pouco mais alto.

"Todo mundo usa" é a assinatura

que está há mais tempo no ar.

Por que faz tanto sucesso?

Oferecemos um produto democrático,

simples, autêntico e original. O conceito "less is more" de Havaianas

faz com que o produto seja universal. Isso sem falar da altíssima

qualidade e preço relativamente baixo do produto, que garante

conforto e durabilidade.

Qual o papel que a publicidade

desempenhou para o sucesso de Havaianas?

A comunicação é uma das formas de se estabelecer contato direto

com o consumidor. É o principal meio para posicionar a essência

e cultura de uma marca. No caso de Havaianas, a propaganda é

uma via de acesso muito importante e de grande reconhecimento

por parte do consumidor. As campanhas de Havaianas, por suas

características, estabelecem uma relação próxima e de muita

afinidade com o público. A tradução do alto astral da marca está

na irreverência dos filmes e, também, na alegria e nas cores dos

anúncios de revista.

Lá fora, o uso de Havaianas está associado

a modelos e estrelas de Hollywood. Como a

marca atingiu esse público tão seleto?

O perfil do consumidor de Havaianas fora do Brasil é o mesmo perfil

do consumidor daqui. O conceito "todo

mundo usa" é verdade no mundo todo. A

marca Havaianas hoje representa um estilo

de vida. Uma combinação improvável de

conforto e estilo, do simples e do sofisticado,

da feira e da festa, do trabalho e do prazer,

valores que podem fazer parte da vida de

todas as pessoas de diversas formas.

Por que a marca nos últimos

anos tem apostado em estender

sua linha de produtos?

Além de sinônimo de categoria, Havaianas é

hoje o símbolo de um estilo de vida. Um jeito

alegre, informal e de bem com a vida que há

tempos conquistou o coração de brasileiros,

europeus, asiáticos, etc. Na verdade, nossa

intenção é levar um pouco desse estilo de vida

gostoso para outros produtos.

Qual o objetivo de a marca ter aberto na capital

paulista a loja conceito Havaianas, inaugurada em

janeiro na Rua Oscar Freire? Serão abertas novas lojas?

O projeto tem como objetivo proporcionar às pessoas uma experiência

única e gostosa com a marca Havaianas. A idéia é de um ambiente que

represente bem a sensação que se tem ao usar um par de Havaianas:

liberdade, alto astral, colorido, simplicidade e conforto. O Espaço

Havaianas é o único lugar no mundo onde é possível encontrar todos

os produtos da marca. São mais de 350 sandálias diferentes, além

da coleção de bolsas e também toalhas, chaveiros, pins e meias. Por

enquanto, não há projeto para novas lojas.
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