
A administração de marcas, para ser bem-sucedida, vai muito além do
marketing e das agências de propaganda

A cada ano, a humanidade produz 161

bilhões de gigabites de informação. Isso

significa três milhões de vezes o con-

teúdo publicado em todos os livros já

escritos na história. A pesquisa do IDC

evidencia a enorme quantidade de dados

que compete pela atenção das pessoas.
\

Para as empresas, esse cenário é ain-

da mais devastador. O desafio deixa de

ser apenas a criação de canais e men-

sagens básicas - como catálogos e si-

tes - para uma estratégia capaz de des-

pertar a atenção dos públicos. Isso será
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praticamente impossível sem o uso de

uma nova e poderosa ferramenta de ges-

tão: o branding.

Richard Wise, CEO da Lippincott,

define o branding como a habilidade

em criar uma relação emocional e única

com o público. "As marcas mais podero-

sas contam uma história irresistível so-

bre quem elas são e o que representam,

resolvendo conflitos humanos", comple-

menta. Segundo ele, a grande questão é

saber como as pessoas irão experimen-

tar esses valores.

Há uma tendência em confundir

a gestão de branding com a gestão de

marketing. Porém, segundo o especialis-

ta norte-americano, isso é um equívoco.

"Definir e comunicar o que é a marca não

é suficiente", explica Wise. "É necessário

garantir uma experiência consistente que

passa desde o desenvolvimento do pro-

duto até a venda e todas as áreas funcio-

nais", finaliza.

Mercado - Em pesquisa da agên-

cia Troiano com 50 líderes de grandes

organizações, publicada no site Blue



Bus, revela-se que as áreas de Recursos

Humanos estão afastadas da gestão de

branding das empresas. O mesmo estu-

do mostra que em grande parte do mer-

cado a administração de marcas se limita

à comunicação de marketing. Ou seja,

os marqueteiros teriam "feudalizado" o

branding.

"A gestão de marcas colabora na

medida em que integra as comunicações

- entre si, com os públicos da empresa

e com sua visão de futuro", indica Marco

Antônio Amaral, da Cauduro Associados.

"O branding organiza as ações isoladas,

integra e orienta os investimentos e as

mensagens", conclui. Em outras pala-

vras, a tarefa envolve todos os agentes

ligados à corporação, inclusive no topo

da hierarquia.

Cerca de 85% dos CEOs do Brasil

acreditam que a marca é o ativo intan-

gível mais valioso da organização. Não é

à toa que o branding está entre as três

principais preocupações dos presidentes,

junto com inovação e governança corpo-

rativa. Na enquete da Troiano, os líderes

consideram vital o seu envolvimento em

quase todas as decisões nessa área.

Branding não significa criar externa-

mente uma imagem e tentar impor esse

conceito aos consumidores por meio de

campanhas publicitárias. Uma marca de

sucesso deve ser baseada no sistema de

crenças e valores da empresa, a começar

pelo próprio corpo de colaboradores. E isso

significa que o trabalho de solidificação

do branding deve ser feito em todas as

áreas da empresas, incluindo o RH.

Todo executivo ou profissional de comu-

nicação que já ouviu falar de lovemarks

sonha com isso para sua empresa. O

conceito criado há oito anos, por Kevin

Roberts, CEO da Saatchi &Saatchi e au-

tor do livro Lovemarks: o futuro além das

marcas, basicamente se trata de algo

- uma impressão sobre a marca - que

transcende o racional. Em outras pala-

vras, lovemarks são as marcas que tra-

balham com os sentimentos dos consu-

midores, de maneira misteriosa, sensual

e de intimidade.
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