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Para fortalecer sua marca, aceite o conflito,

não queira controlar tudo e esqueça

formadores de opinião.

Susan Fournier e Lara Lee

EM 1983 A HARLEY-DAVIDSON corria o risco de extinção.
Vinte e cinco anos depois, a marca estava entre as 50 maiores
do mundo e era avaliada em US$ 7,8 bilhões. No cerne da gui-
nada, e do sucesso subsequente da Harley, estava o compromis-
so da fabricante de motocicletas de criar uma comunidade de
marca: um grupo de ardentes consumidores organizados ao
redor do modo de vida, das atividades e do éthos da marca.

Inspiradas pelos resultados da Harley e munidas de tecno-
logias da Web 2.0, empresas de setores distintos como bens de
consumo e maquinário industrial estão correndo para tentar
criar comunidades em torno da própria marca. A hora é certa.



No mundo turbulento de hoje, muita gente anseia
por um senso de vínculo. Além disso, quando a
economia vai mal toda empresa precisa encontrar
novas maneiras de fazer mais com o que já tem.
Infelizmente, embora muitos sonhem com aquilo
que uma comunidade forte traz — fidelidade do

cliente, eficiência do marketing,
autenticidade da m a r c a , pou-
cas empresas entendem o que é
preciso para obter esses benefí-
cios. Pior, a maioria tem noções
totalmente infundadas sobre o
que a comunidade de marca é e
como funciona.

Com base em nossos 30 anos
de experiência somada no estu-
do, na criação e na exploração de
comunidades de marca, identifi-
camos e derrubamos sete mitos
comuns sobre como maximizar
seu valor para a empresa. Para as
que estão considerando uma es-
tratégia de comunidade, fazemos
certas advertências e apresenta-
mos princípios para sua criação.
Para empresas que já possuem
uma comunidade de marca, su-
gerimos novas abordagens pa-
ra aumentar o impacto. E, como
concluirá o leitor de nossa dis-
cussão e de uma ferramenta que
postamos na internet ("Commu-
nity Readiness Audit", no endere-
ço brandcommunity.hbr.org, em
inglês), a decisão, aqui, não é se
uma comunidade convém ou não
a sua marca. É, antes, se a empre-
sa está ou não disposta a fazer o
que é preciso para criar uma boa
comunidade de marca.

1ºMITO

Comunidade de marca é estratégia
de marketing.
REALIDADE

Comunidade de marca é estratégia de
negócios.
É comum a empresa isolar iniciativas de constru-
ção da comunidade no departamento de marke-
ting. É um erro. Para que traga o máximo benefício
possível, uma comunidade de marca deve ser con-
cebida como uma estratégia de alto nível que dê
suporte às metas de toda a empresa.

A Harley-Davidson dá um exemplo perfeito dis-
so. Na esteira da operação de recompra alavancada
que salvou a empresa em 1985, a diretoria reformu-
lou totalmente a estratégia competitiva e o mode-
lo de negócios da empresa em torno da filosofia de
comunidade de marca. Não foi só uma mudança
em programas de marketing. A Harley-Davidson
mexeu em todo aspecto da organização — da cul-
tura a procedimentos operacionais, passando pela
estrutura de governança — para impulsionar a es-
tratégia de comunidade.

A direção da Harley viu que a marca tinha cres-
cido como um fenômeno fundado na comunidade.
A "confraria" de motociclistas, unidos por um éthos
comum, dava à Harley a base para se reposicionar
estrategicamente como a fabricante de motos que
entendia o motociclista em seus próprios termos.
Para reforçar esse posicionamento centrado na co-
munidade e cimentar o elo entre a empresa e o
cliente, a Harley passou a despachar o próprio pes-
soal — em vez de contratar terceiros — para even-
tos de entrosamento com a comunidade. Para o
pessoal, esse contato íntimo e regular com o públi-
co da empresa deu muito mais sentido ao trabalho
— tanto que as iniciativas de fim de semana volta
e meia atraíam mais voluntários do que necessário.
Muitos funcionários viraram motociclistas e mui-
tos motociclistas vieram trabalhar na Harley. To-
do executivo era obrigado a ter um contato com
o cliente em campo e dividir suas impressões com
o restante da empresa. Essa estratégia de proximi-
dade com o público foi codificada na filosofia ope-
racional da Harley-Davidson e reforçada durante
a orientação de novos funcionários. Decisões em
todos os níveis eram fundadas na perspectiva da
comunidade — reconhecida pela empresa como a
legítima proprietária da marca.

A estratégia de comunidade da Harley também
teve o apoio de uma radical reestruturação organi-
zacional. Silos funcionais deram lugar a altas equi-
pes de liderança que dividiam a responsabilidade
por decisões em três áreas fundamentais: gerar de-
manda, fabricar produtos e dar suporte. Foi criada,
ainda, uma organização independente, diretamen-
te subordinada ao presidente, para formalizar e
cultivar a relação com a comunidade por meio do
clube de proprietários de uma Harley-Davidson, o
HOG (Harley Owners Group). Essa estrutura orga-
nizacional fez com que atividades de fortalecimen-
to da comunidade fossem tratadas não só como
gasto de marketing, mas como investimento — de
toda a empresa, apoiado pelo diretor de operações

— no sucesso do modelo de negócios.



2ºMITO

Comunidade de marca existe para servir
à empresa.
REALIDADE

Comunidade de marca existe para servir
àqueles que pertencem a ela.
É comum o executivo esquecer que o consumidor
é um ser de carne e osso, com necessidades, inte-
resses e responsabilidades diversas. A marca que
aposta numa comunidade não conquista fidelidade
com mecanismos para vender mais, mas ajudando
esse público a satisfazer suas necessidades. Diferen-
temente do que acha muita gente do marketing, no
entanto, a função da comunidade de marca não é
só atender à necessidade do consumidor de adqui-
rir status ou explorar novas identidades por meio
da associação com a marca. Uma pessoa participa
de uma comunidade por muitos motivos: para ob-
ter apoio emocional e incentivo, para achar manei-
ras de contribuir para o bem comum e para cultivar
interesses e habilidades, para citar só alguns. Para
quem dela participa, a comunidade de marca é um
meio, não um fim em si.

A Outdoorseiten é um exemplo extremo de co-
mo as necessidades de uma comunidade podem
levar ao surgimento de uma marca. O website eu-
ropeu outdoorseiten.net surgiu como um espaço
para fãs de atividades ao ar livre — caminhadas,
camping — trocarem idéias sobre a paixão que os
unia: qual um bom lugar para caminhar com crian-
ças? Qual o melhor calçado para um terreno pedre-
goso? Os participantes colaboravam para ter aces-
so a recursos e ao know-how de que precisavam
para atingir suas metas. No final, a comunidade
criou uma marca própria de barracas e mochilas, a
Outdoorseiten — marca que surgiu não da necessi-
dade de expressão de uma identidade comum, mas
do desejo de atender às necessidades específicas
dos integrantes da comunidade.

Normalmente, a pessoa está mais interessada
no contato social que a filiação à marca permite do
que na marca propriamente dita. Adere à comuni-
dade para forjar relações. Um bom exemplo é o Fa-
cebook, embora o "country club" e igrejas revelem
dinâmica similar. Marcas como Gold's Gym e Star-
bucks — fundadas no conceito do "terceiro lugar"
— exploram essa idéia ao oferecer um espaço físico
para fomentar a interação. Nesse caso, a fidelidade
à marca é a recompensa por satisfazer a necessida-
de do público de contar com uma comunidade, não
o ímpeto para o surgimento da comunidade.

O alicerce de comunidades fortes não é a reputa-
ção da marca, mas a compreensão da vida de seus

integrantes. A americana Pepperidge Farm apren-
deu a lição quando sua primeira iniciativa de co-
munidade — um website com jogos infantis para
promover as bolachinhas Goldfish — não empla-
cou. A equipe resolveu se afastar um pouco da exe-
cução centrada na marca para identificar áreas nas
quais pais e filhos realmente estivessem precisan-
do de ajuda. Acabou descobrindo números alar-
mantes sobre depressão e baixa autoestima entre
o público infantil. Em parceria com a psicóloga Ka-
ren Reivich, do Positive Psychology Center, da Uni-
versity of Pennsylvania, a empresa criou há pou-
co uma comunidade na internet, a fishfulthinking.
com, que integra estudos acadêmicos sobre fracasso,

Há mais interesse no contato
social viabilizado pela marca do
que na marca propriamente dita.



frustração, esperança e consciência emocional a ati-
vidades de aprendizado e ferramentas de discussão
feitas para ajudar os pais a desenvolverem a resili-
ência dos filhos. Para o marketing, colocar a marca
em segundo lugar é difícil — mas essencial se a me-
ta for ter uma comunidade forte.

3° MITO

Promova a marca — e a comunidade surgirá

naturalmente.
REALIDADE

Organize a comunidade — e a marca será

forte.
A consultoria em estratégia Jump Associates identi-
ficou três formas básicas de filiação a comunidades:
pool, web e hub (veja o quadro "Três formas de filia-
ção a comunidades"). Uma estratégia de comunida-
de eficaz reúne todas as três num sistema no qual
se reforçam mutuamente.

Membros de um pool, ou coletividade, são uni-
dos por metas ou valores comuns (republicanos ou
democratas nos Estados Unidos, ou fãs da Apple,
digamos). Décadas de teoria de gestão da marca
prepararam o gerente para abordar essa gestão
com base no conceito de pool. Ou seja, para iden-
tificar e transmitir reiteradamente uma série bem

clara de valores que criem um elo emocional en-
tre cliente e marca. Infelizmente, os benefícios de
uma coletividade, no que tange à comunidade, são
limitados — seus integrantes partilham uma série
de crenças abstratas, mas estabelecem poucas rela-
ções interpessoais. Além disso, o significado comum
que aglutina toda essa gente costuma se diluir se a
marca tenta crescer. Se a filiação à idéia da marca
não for complementada por vínculos humanos, os
membros da comunidade podem debandar. A so-
lução é usar webs e hubs para fortalecer e expandir
a comunidade.

A filiação a uma web, ou rede, é fundada em
contatos diretos fortes (caso de redes sociais de re-
lacionamento ou de um grupo como o americano
Câncer Survivors Network). É a forma mais forte e
estável de comunidade, pois seus integrantes são
ligados por muitas relações — e relações diversas.
Um exemplo é o do Harley-Davidson Museum, que
usa vários recursos para montar redes de conexões
interpessoais. Um deles são paredões espalhados
pelo museu decorados com grandes rebites de aço
inox que um indivíduo ou grupo usou para dei-
xar seu recado. Ao ler as mensagens gravadas, o
visitante do museu reflete sobre as histórias e os
indivíduos por trás de cada rebite. É difícil, para

quem se conhece ali, não trocar idéias
sobre mensagens curiosas. Antes que
percebam, os visitantes estão conversan-
do, planejando seguir em contato, quem
sabe fazer um passeio de moto juntos
um dia. Com o mural de rebites e ou-
tros recursos para promover o contato
interpessoal, o museu tece redes dentro
do pool da marca Harley-Davidson, for-
talecendo essa coletividade.

Membros de um hub, ou centro, são
unidos pela admiração que sentem por
alguém (um Deepak Chopra, uma Han-
nah Montana). É um formato forte, mas
instável, de comunidade — e não raro se
dissolve quando a figura central já não
está presente. Um hub pode, no entanto,
ajudar a comunidade a conquistar mais
membros — gente com valores similares.
A Harley-Davidson, por exemplo, esta-
beleceu o contato com um público mais
jovem graças à associação com o skatista
profissional Heath Kirchart, que pilota
uma Harley. Um hub também pode ser
usado para criar ou fortalecer o pool de
uma marca, estratégia que a Nike vem
usando desde que surgiu ao se associar



a astros como Michael Jordan e Tiger Woods. Para
criar comunidades estáveis, as conexões ao hub pre-
cisam ser ligadas à comunidade por meio de webs.
Com a comunidade virtual Nike+, que promove o
apoio e a interação entre usuários ao incentivar os
integrantes a desafiar e a provocar uns os outros, a
Nike achou um jeito condizente com a marca de
criar redes para fortalecer seu pool e seus hubs.

4ºMITO

Comunidade de marca deve ser espaço de
culto à marca para fiéis adoradores.
REALIDADE

Empresas astutas aceitam o conflito que faz
uma comunidade vicejar.
A maioria das empresas prefere evitar o conflito.
Uma comunidade, no entanto, é inerentemente
política. Nela, o conflito é a norma. "Incluídos" pre-
cisam de "excluídos" para poderem se definir. Fãs
do Playstation menosprezam o Xbox. Fãs da Apple
odeiam Microsoft e Dell. Quem compra café na
Dunkin' Donuts esconjura a Starbucks. Linhas divi-
soras são fundamentais até dentro da comunidade,
com graus distintos de fervor e lealdade
separando o fã de carteirinha do mero
poseur. Não há comunidade sem rivali-
dade, sem demarcação de território.

A festejada "Campanha pela Real Be-
leza" da Dove dá um vivido exemplo de
como uma empresa pode usar o con-
flito em proveito próprio. A campanha
uniu "mulheres reais" do mundo todo
contra os ideais de beleza impostos pelo
setor. Mulheres mais velhas, com quili-
nhos a mais ou a menos e distantes do
padrão de beleza se levantaram contra
um inimigo comum. A Dove descobriu
um grupo latente de "excluídas" e o con-
quistou para sua marca.

Uma empresa pode intensificar ela
mesma a rivalidade ou levar outros a
jogar lenha na fogueira. A Pepsi, famosa
por provocar a rival Coca-Cola no velho

"Desafio Pepsi", mostra agora, na nova
campanha, gente desanimada bebendo
Coca em casas de repouso. A campanha
PC versus Mac, da Apple, provocou não
só uma contracampanha da Microsoft,
a "Eu sou um PC", mas também uma
série de paródias no YouTube, de am-
bos os lados. Um grupo fica ainda mais
unido quando conflitos e comparações
dessa espécie são postos em relevo.

Certas empresas cometem o erro de tentar
botar panos quentes no conflito. O lançamento
do utilitário esportivo Cayenne pela Porsche, em
2002, é um bom exemplo. Proprietários do mo-
delo 911 se recusaram a aceitar o Cayenne como
um "verdadeiro" Porsche. Para eles, o veículo não
teria o DNA de corrida, era um carro de mulher
que fica levando os filhos para lá e para cá, gente
incapaz de entender a marca. Os mais extremis-
tas chegaram a banir proprietários do Cayenne
do site rennlist.com, que surgiu como ponto de
encontro de fãs da Porsche e hoje já tem páginas
dedicadas a Audi, BMW e Lamborghini. No afã de
promover uma "reconciliação", a empresa lançou
uma campanha na TV — com direito a motores ru-
gindo num metafórico portão de largada — para
demonstrar que o Cayenne era, sim, um legítimo
membro da família Porsche. A comunidade tradi-
cional não se convenceu. Tentar vender o Cayenne
como um carro de corrida era "um absurdo que
só mentes delirantes do marketing (...) poderiam
sugerir — e um verdadeiro insulto a todo gran-
de carro esporte da Porsche lançado até então",



escreveu um usuário do site autoextremist.com.
Um executivo inteligente sabe que belas palavras
não vão promover a união de tribos em guerra.
Uma comunidade ganha força ao destacar, e não
ao apagar, os limites que a definem.

5ºMITO

Formadores de opinião criam comunidades
fortes.
REALIDADE

Comunidades são fortes de verdade quando
todos exercem um papel.
Formadores de opinião e catequizadores exercem
um papel importante e bem documentado em re-
des sociais. Difundem informações, influenciam
decisões e ajudam novas idéias a decolar. Mas, em-
bora focar em líderes de opinião possa ser um con-
selho sensato no caso do buzz marketing, é uma
abordagem equivocada para a formação de comu-
nidades. Uma comunidade robusta cria um alicerce
cultural ao permitir que todo indivíduo exerça um
papel valioso.

Depois de examinar estudos sobre comunida-
des — incluindo Red Hat Society, Burning Man,
Trekkies e clubes de automóveis M G B , identifi-
camos 18 papéis sociais e culturais críticos para o
funcionamento, a preservação e a evolução de uma
comunidade (veja o quadro "Papéis comuns na co-
munidade"). Entre eles estão o de artista, patroci-
nador, mentor, aprendiz, herói, caçador de talentos
e historiador, para citar apenas alguns. Em traba-
lhos complementares, Hope Schau (University of
Arizona) e Eric Arnould (University of Wyoming)
registraram 11 práticas de geração de valor entre
membros de comunidades, incluindo catequizar,
customizar, recepcionar, rotular, competir e mos-
trar empatia. Se já possui uma comunidade, a em-
presa pode avaliar papéis e condutas ali exibidos
e identificar lacunas a preencher para melhorar o
funcionamento da comunidade. Se estiver proje-
tando uma nova comunidade, pode criar estruturas
e sistemas de apoio para garantir a oferta de um
vasto repertório de papéis.

Comunidades de sucesso sabem que mudanças
na vida muitas vezes levam uma pessoa a reavaliar
suas associações. Assim sendo, dão a seus integran-
tes a oportunidade de assumir novos papéis, alter-
nar entre papéis e lidar com a tensão entre papéis
e conflitos — sem deixar de pertencer ao grupo.
Comunidades sem fins lucrativos são especialmen-
te boas nesse quesito. A congregação americana
Saddleback Church, da Califórnia, mantém uma
comunidade coesa apesar de reunir mais de 20 mil

fiéis. O que faz é monitorar constantemente as ne-
cessidades desses indivíduos e criar subgrupos e
papéis para manter todos envolvidos. Grupos são
organizados não só por idade, sexo e interesses,
mas também por desafios, compromissos sociais
e situação familiar comuns. Há uma grande oferta
de papéis, de ativos a passivos, em turmas grandes
e pequenas, e a participação pode ser em pessoa,
por telefone, por internet. Uma série de ferramen-
tas impressas e digitais ajuda a pessoa a identificar
alternativas e oportunidades, facilitando a troca de
papéis e o teste de novas funções.

6ºMITO

Redes sociais na internet são cruciais para a
estratégia de comunidade.
REALIDADE

Redes na internet são apenas um instrumento,
não a estratégia de comunidade.
Quando o presidente exige uma estratégia de Web
2.0, criar uma comunidade online costuma ser a re-
ação automática. Redes sociais na internet atraem
muita atenção e, diante das tecnologias hoje dispo-
níveis, parece tolice não aproveitar oportunidades
no universo virtual. Infelizmente, a maioria das

"comunidades" online patrocinadas por empresas
não passa de grupos de discussão dispersos, criados
na esperança de que o público consumidor comun-
gue em torno dessa caixa de sugestões virtual. Não
há nada de errado em ouvir o cliente, mas uma
estratégia de comunidade não é isso.

Redes sociais na internet podem exercer função
importante na comunidade. Ajudam as pessoas
a achar boas soluções para problemas ambíguos
e levam a contatos inesperados com indivíduos e
idéias. Mas até um site de relacionamento bem
concebido tem limitações. O anonimato da inte-
ração na internet costuma incentivar a conduta
antissocial, enquanto a natureza superficial e tran-
sitória de muitos dos contatos online resulta em
vínculos sociais débeis. E, antes que esqueçamos,
um bom pedaço da vida ainda transcorre fora da
rede. Espaços físicos são importantes para fomen-
tar contatos na comunidade. Segundo Mark Rosen-
baum, da Northern Illinois University, comunida-
des nascidas num "terceiro lugar" como academias
de ginástica e cafés podem trazer suporte social
e emocional igual ou mais forte do que laços de
família — benefício que permite um acréscimo de
até 20% nos preços.

Uma empresa astuta usa ferramentas na internet
de forma seletiva para satisfazer as necessidades
da comunidade. Com uma abordagem metódica,



a L'Oréal atingiu um bom equilíbrio. A empresa
mapeia suas marcas em duas dimensões: (1) mar-
cas de autoridade versus marcas de conversação e
(2) marcas grandes (ou mainstream) versus marcas
de nicho. Cada célula da matriz sugere uma abor-
dagem de comunidade distinta. Marcas de autori-
dade trazem a associação a especialistas e conse-
lhos. Para promover a comunidade, a marca L'Oréal
(autoridade, mainstream) aposta em pesada publi-
cidade na TV protagonizada por celebridades, o
que inspiraria a associação a hubs. A La Roche-
Posay (autoridade, nicho) cultiva, tanto cara a cara
como online, uma comunidade mundial de der-
matologistas que representam a marca com conhe-
cimento de causa. Marcas de conversação flores-
cem com a interação e a participação social. A Gar-
nier (conversação, mainstream) convoca blogueiros
conhecidos para contar o que estão fazendo para
tornar o mundo um lugar melhor, usando essas
figuras centrais para fortalecer o pool da marca.
Para criar o liame social, a KiehFs (conversação,
nicho) aposta na militância local: patrocina en-
tidades beneficentes da área, exibe murais com
mensagens do público nas lojas e exige que os
funcionários façam trabalho voluntário na comu-
nidade. Embora as táticas variem, a me-
ta da estratégia de desenvolvimento de
comunidades da L'Oréal é que o conta-
to com indivíduos que constituem a co-
munidade sempre reafirme a essência
da marca.

É a pergunta errada. Já que uma comunidade de
marca não é um ativo da empresa, controle é ilusão.
Mas abrir mão do controle não significa abdicar
da responsabilidade. Um bom guardião da marca
participa da comunidade como cocriador — fo-
mentando e viabilizando a comunidade ao criar as
condições para que esta viceje.

A Vans, famosa fabricante de tênis de skate, pro-
vou que é capaz de erguer uma comunidade por
meio de apoio, não de controle. Lá atrás a empresa
reconheceu que os donos da marca eram os fãs. A
missão que assumiu foi a de ficar perto o suficiente
dessa base de clientes para saber que rumo ela
tomava e, com base nisso, seguir um curso que
fortalecesse a comunidade. Desde o início a Vans
colaborou na cocriação de produtos com usuários
de destaque em cada uma das comunidades es-
portivas visadas. Quando parques de skate parti-
culares começaram a fechar, a Vans abriu pistas
próprias para não deixar o público na mão. Viu
no patrocínio do festival itinerante de música
Warped Tour, voltado a gente jovem, uma manei-
ra de apoiar uma das paixões do consumidor, a
música. Mais tarde, ao ver que skatistas amadores
não tinham um torneio nacional nos EUA, a Vans

7ºMITO

Uma boa comunidade de marca é
estritamente controlada.
REALIDADE

"Do povo e pelo povo" a comunida-
de foge ao controle da empresa.
Na hora de administrar uma comuni-
dade, o controle excessivo sempre foi
a norma. É a Coca-Cola tentando tirar
das prateleiras seu popular refrigerante
em 1985, é a Microsoft buscando censu-
rar o executivo Robert Scoble e seu fa-
moso blog, é a Hasbro processando fãs
por lançar conteúdo inspirado em suas
marcas. Na hora de administrar uma
comunidade, o gestor tende a colocar
os interesses da empresa acima dos de
clientes.

Isso tudo provocou uma acalorada
discussão sobre o grau de controle a
exercer sobre a comunidade de marca.



convenceu os organizadores da Warped Tour a in-
cluir um campeonato na programação. Quando
viu que o festival tinha virado uma grande cele-
bração da cultura do skate e do motocross, a Vans
simplesmente comprou o evento. Hoje, entre as
inovações da Warped Tour estão lounges com ar
condicionado para facilitar a vida de pais que vão
ao festival com crianças e comunidades online que
sustentam o contato entre fãs durante todo o ano e
ajudam amigos dispersos a se coordenar para irem
juntos ao evento.

Para criar uma comunidade eficaz uma em-
presa adota uma filosofia na qual o controle dá
lugar a uma mistura de estrutura e flexibilidade.
A Jump Associates identificou nove roteiros de co-
munidade — arquétipos que podem ser usados
como guia no processo de criação (veja o quadro

"Roteiros de comunidade"). Um roteiro é uma sé-
rie de comportamentos esperados em uma situa-
ção social específica. Pense, por exemplo, no ro-
teiro que você usaria para um encontro amoroso
num restaurante bacana ou ao ser entrevistado

Muitas empresas têm noções
infundadas sobre o que é e como
funciona a comunidade de marca.

por um presidente para uma vaga na empresa. A
Harley-Davidson dá um bom exemplo de como usar
roteiros para erguer e aprimorar uma comunida-
de. O éthos de "confraria" da marca Harley-Davidson
é fundado no roteiro da Tribo, no qual tradições
e experiências comuns dão origem a vínculos so-
ciais profundos. A princípio, a empresa reforçou
esse roteiro para fortalecer a identidade da comu-
nidade. Aos poucos, foi inserindo elementos de
novos roteiros para enriquecer a experiência. O
HOG (Harley Owners Group) incorporou elemen-
tos do Forte (um lugar exclusivo onde quem é da
turma se sente protegido) com eventos e regalias
especiais só para membros. Encontros e outras
reuniões rotineiras trouxeram o Acampamento
de verão (experiência periódica que reafirma o
elo). Tanto o Harley-Davidson Museum quanto
as concessionárias foram projetados para explorar
elementos da Varanda (espaço semiprivado que
facilita contatos profundos e importantes) e do Bar
(espaço público que permite contatos confiáveis,

mas superficiais) e, com isso, promover outras for-
mas de conexão interpessoal. Ao aplicar cada rotei-
ro desses sobre a base da Tribo, a Harley-Davidson
conseguiu criar várias experiências de comunidade,
voltadas a públicos distintos, sem perder um nú-
cleo coeso.

Seja por meio do envolvimento construtivo, do
uso de roteiros ou de outros artifícios, a empresa
astuta define os termos de sua participação na co-
munidade — mas abandona a ilusão de controle.

Preparada?
Embora qualquer marca possa ganhar com uma
estratégia de comunidade, nem toda empresa
tem condições de criar uma. A execução, aqui,
requer o compromisso de toda a organização e a dis-
posição a trabalhar com outros departamentos.
É preciso ousadia para reexaminar tudo, dos valo-
res da empresa à estrutura organizacional. E é pre-
ciso coragem para interagir com os outros sob os
termos deles, ceder controle e aceitar o conflito
como parte do pacote. Sua organização está pre-

parada para isso tudo? Para des-
cobrir, faça o teste "Communi-
ty Readiness Audit" no endereço
brandcommunity.hbr.org.

A comunidade é uma estratégia
poderosa se abordada com a men-
talidade e os recursos certos. Uma
comunidade de marca forte au-
menta a fidelidade do cliente, re-
duz custos de marketing, atesta o

sentido da marca e gera um fluxo de idéias para o
crescimento dos negócios. Com compromisso, en-
volvimento e apoio a empresa pode cultivar uma
comunidade de marca que dê belos retornos. Quan-
do a comunidade funciona bem, os benefícios são
irrefutáveis.

Susan Fournier (fournism@bu.edu) é profes-
sora associada de marketing da Boston Univer-
sity. Durante 14 anos pertenceu ao comitê de
assessoria em estratégia do Harley Owners
Group. Lara Lee (lara.lee@jumpassociates.com)
é integrante do comitê executivo da consultoria
americana Jump Associates, especializada em
estratégia. Trabalhou 14 anos como executiva
de marketing, gerente-geral e vice-presidente
de atendimento afãs na Harley-Davidson
nos EUA.
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