
Marcas para
fazer história

existe consistência, maturidade, paciência. Nesta entrevis-
ta exclusiva à SuperVarejo, Jaime Troiano, um dos maiores
especialistas no assunto, faz um balanço do trabalho de ge-
renciamento de marcas no Brasil, alerta para os perigos que
as ameaçam e comenta o grande número de empresas que
subutilizam o potencial de negócios de suas marcas. "Essa
suprema ferramenta ajuda a abrir portas, a manter relacio-
namentos, enche de orgulho os funcionários..."

Uma pesquisa recente mostra
que, embora presidentes de
algumas das maiores empresas
brasileiras reconheçam a
importância do trabalho de
gestão de marcas, há certo
distanciamento entre teoria
e prática por parte de quem
realmente decide. Esse
resultado lhe surpreendeu?
Não. Como estou nesse mercado
há 16 anos, já observava alguns
sinais dessa visão por parte do
empresariado local, mas não dis-
punha de uma medida tão quan-
titativa como essa. A pesquisa
com os 50 CEOs confirma essa

distância meio incômoda entre
teoria e prática, embora pouco a
pouco venham se tornando mais
próximas.

Em que essa distância
atrapalha?
O principal problema é que se
está subutilizando o potencial de
negócios da marca. Marca é uma
suprema ferramenta, acima de
qualquer outra coisa; ajuda a abrir
portas, a manter relacionamentos,
a dar mais orgulho motivacional
aos funcionários. O empregado de
uma empresa dona de uma marca
de prestígio sente como se ela pe-

sasse mais no peito. Além disso,
detentoras de marcas de mais valor
conseguem praticar uma política
de preços diferenciada, ou seja,
paga-se mais por elas. E se paga-se
mais, a margem é maior, gera-se
mais lucratividade.

Quais os principais empecilhos
para se criar uma marca forte?
Citaria três fortes riscos: primeiro,
a empresa não ter a humildade de
admitir que quem conduz os des-
tinos da marca são os consumi-
dores, que portanto precisam ser
ouvidos. A organização não pode
correr o risco de se alimentar ape-
nas da opinião que corre em seus
bastidores. O segundo é a inconsis-
tência, a marca não ser conduzida
com continuidade; aparecer a cada
hora com a comunicação de um
jeito, com uma estratégia diferen-
te. Marcas não suportam mudan-
ças, aventuras repentinas, na sua
comunicação com o mercado.

E o terceiro?
O terceiro risco, tão importante
quanto os outros dois, é se esque-
cer de que os verdadeiros apóstolos
da marca são as pessoas que traba-
lham na empresa, que têm tudo a
ver com a vida de uma marca - sua
comunicação com o mercado, suas
fases de inovação, as eventuais mu-

á empresas gerindo marcas como se fossem um time
de futebol (no Brasil, claro). Duas ou três partidas
sem ganhar e o técnico já está na rua. No longo e
desafiador trabalho de construção de marca, não



danças. Tudo aquilo que a empresa
fizer com a marca diante do merca-
do, antes de ir para a rua, tem de ser
mostrado para o público interno. É
muito comum os funcionários to-
marem conhecimento de campa-
nhas ou de novidades de produtos
da empresa em que trabalha pela
mídia ou pelo amigo...

O que costuma ser mais
negligenciado, o trabalho de
marca de produto ou a marca
corporativa?
Embora tenha crescido em con-
sistência e em profissionalismo,
o trabalho de marca corporativa
costuma ser mais negligenciado;
eu diria que ainda é o patinho
feio em nossas empresas. Há casos
recentes de trabalho de marca cor-
porativa dignos de elogio, como o
da Unilever, que fez da sua marca
institucional uma bandeira em to-
das as comunicações de mercado,
inclusive com peças exclusivas.

Com a proliferação das
mídias e o acesso mais fácil
do consumidor às novas
tecnologias ficou mais complexo
o trabalho de fixação da imagem
de uma marca?
Sem dúvida ficou mais difícil, mas
não impossível. A pulverização de
contatos do consumidor com a mí-
dia exige mais que nunca integra-
ção da comunicação. Se imaginar-
mos que o consumidor é atingido
por dezenas de canais de comuni-
cação dirigida, a empresa que cui-
da da comunicação tem obrigação
de fazer a integração da marca. De
certa forma, muitas empresas já se
deram conta disso, mas ainda há
muitas jogando dinheiro pela ja-
nela por não criarem sinergia, mas,
sim, uma dispersão, ou seja, o efei-
to de um esforço de marketing não
se soma ao de outro.

Em países muito pobres não
é complexo, até para grandes
corporações, construir conceito
de marca? Temos exemplos de
regiões aqui mesmo no Brasil

em que líderes de vendas de
alguns segmentos perdem feio
para detentores de versões mais
acessíveis...
O marketing que praticamos no
Brasil foi construído tendo como
parâmetro as classes A e B e parte
da C. Basta ver que certos produ-
tos originalmente pensados para os
públicos A e B chegam às classes C
e D meio depenados; com a descul-
pa de se tornarem "mais acessíveis"
aos consumidores de menor poder
aquisitivo, perdem atributos im-
portantes: o ingrediente é o mais
barato ou simplesmente deixa de
existir, a embalagem recebe rou-
pagem mais simples... Eles ficam
tão simples, tão empobrecidos,
que a pessoa que compra acaba se
sentindo mais pobre do que real-
mente é.

E o que acontece?
Ao não identificar valor nessas
marcas "depenadas", esse consumi-
dor tende a migrar para similares
de preço inferior. As empresas têm
que entender que não podem tratar
as classes C e D como se fossem
A e B 1.0. Essas pessoas não são
menos; são diferentes e também
têm valores, sonhos, aspirações,
Sabem identificar o que tem valor
e só não compram quando não
podem. Marcas que entenderam
isso estão presentes nos lares mais
pobres. Quando vamos à periferia,
costumamos ver a caixa de Omo
nas janelas; está lá para ser vista do
lado de fora, uma forma de o con-
sumidor representar para si e para
os outros um sentido de progres-
so social. Isso só acontece porque
essa marca tem valor e não sofre
mudanças pelo fato de o público-
-alvo ser rico ou pobre; é o mesmo
produto para todos. A dona de casa
não colocaria em "exposição" um
produto de baixa qualidade que
fale mal dela. :

As marcas próprias não
decolaram no Brasil?
Temos marcas próprias de muita
qualidade e temos as feitas de sim-

plificação e custo baixo. Essas não
vão dar certo nunca. As que deram
certo são as construídas obedecen-
do aos mesmos princípios de cons-
trução de marca de valor: embala-
gens bem resolvidas, ingredientes
de qualidade, fornecedores que não
fazem o uso da matéria-prima mais
barata, logística eficiente. Infeliz-
mente, muitas empresas encaram a
marca própria como o jogador que
bate o escanteio, corre pra receber e
finalizar. Isso é impossível tanto no
futebol quanto nas marcas.

Como o varejista pode trabalhar
na loja os diversos estímulos
para fortalecer ou construir um
posicionamento de marca único
e relevante?
O melhor é usar a loja como um
ponto de comunicação a mais, es-
tendendo a qualidade e o conteúdo
de comunicação que o fornecedor
trabalha fora dali. O que não po-
de é contrariar a mensagem que o
fornecedor está fazendo por ela.
Quando se usa uma mensagem que
já faz parte da vida daquela marca,
acende-se uma luzinha na cabeça
do consumidor. A loja é o último
apelo, o último ponto de contato.
Ninguém escolhe a noiva no altar;
primeiro namoram, se conhecem
antes de concretizar o enlace.

O consumidor geralmente
sabe o que quer?
O consumidor já tem na cabeça
algumas preferências e vai à loja
quase disposto a concretizar o re-
lacionamento e, para isso, o ponto
de venda tem que ajudar a com-
plementar tudo o que ele já espe-
rava daquela marca. Quanto mais
puder aproveitar, melhor. Algumas
redes já fazem isso mais profissio-
nalmente, com a equipe de trade
marketing ajustando o ponto de
venda do varejo para a continui-
dade do trabalho externo, mas o
pequeno varejo ainda está baten-
do cabeça, carece dessa inteligência
mercadológica.

Você diz que na frenética e



impulsiva busca por resultados
imediatos costuma-se criar
desvios de rota irreversíveis
no trabalho de marca. Em
tempos de crise, o que pode ser
considerado equívoco grave?
A crise faz com que as empresas
saiam do plano racional que adota-
riam em condições normais. Mais
preocupados com o fim do mês, os
gestores abdicam dos princípios es-
tratégicos para pensar nos táticos,
nos promocionais, e as decisões
tendem a ser mais imediatistas. O
problema é que marca não agüen-
ta desaforos; obviamente existe o
que eu chamo de "saldo médio" -

marcas bem construídas suportam
um ou outro desaforo, mas, se fre-
qüentes, esgotam esse saldo médio
acumulado ao longo do tempo. A
crise é uma boa oportunidade pa-
ra testar o nível de consistência da
estratégia de desenvolvimento de
uma marca. É quando se percebe
quem de fato teve condições de
usar o saldo médio e se recuperar
mais depressa dos efeitos danosos
de um momento ruim do mercado,
os que sofrem mais para se recupe-
rar e até os que não vão se recupe-
rar nunca.

Mas como trabalhar promoções

de preço sem ferir a imagem de
marca?
Existe um mito de se trabalhar ou
promoção ou marca, quer dizer,
trabalha-se de forma separada cada
uma delas, mas a verdade é que não
existe contradição entre elas. Toda
promoção tem também o papel de
desenvolver a força da marca, por
isso deve sempre estar alinhada aos
princípios dessa marca, ter senti-
do estratégico, dispor de elementos
que alimentem os valores da mar-
ca, que não os ameace.

O que fazer então?
Se quiser promover para girar, res-
peite os princípios que guiam a
alma dessa marca e que têm a ver
com os consumidores dela. Promo-
ção não precisa obrigatoriamente
ser uma medida oportunista. Lem-
bro-me de uma empresa de xampus
para crianças que decidiu dar uma
tesourinha de brinde. Um produto
delicado - xampu - para um públi-
co delicadíssimo - crianças - e de
brinde uma tesoura. Infelizmente,
ainda vemos muitas estratégias
equivocadas assim, que ferem mor-
talmente a alma da marca.
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