




tá sendo bem administrada e indo na direção correta, 
de acordo com os objetivos estratégicos da empresa? 
Aqui, a prática fica mais nebulosa que a teoria. 

A prática de gestão de marcas muitas vezes é re
ferenciada apenas no ambiente externo da empresa, 
ou seja, a empresa investiga o que o mercado quer 
ouvir, comunica isso e depois mede se as pessoas 
se lembram. Temos visto que esta dinâmica leva os 
responsáveis pela gestão da marca a abrir mão de 
estabelecer diretrizes e organizar os conteúdos que 
orientam a marca. Assim, a cada nova campanha de 
comunicação, por exemplo, mudam-se o conteúdo, 
o diferencial, a mensagem. Por outro lado, o gestor 
continua respondendo por indicadores como lem
brança de comunicação e volume investido, sem que 
isso esteja atrelado a objetivos iniciais. E a vida segue, 
com as marcas tomando direções às vezes indeseja
das. Ou seja, a empresa tem um ativo intangível que 
oscila livremente ao sabor dos ventos do mercado. 

Por isso, muitas vezes nos deparamos com ges
tores responsáveis por marcas e comunicação que 
não sabem responder para onde uma marca está 
indo. Quais seus atributos, seu diferencial, sua es
sência? Ao perguntarmos por este "norte" da marca, 
é comum recebermos um relatório de pesquisa com 
consumidores (o tal referencial externo) e nada de 
objetivos próprios da empresa em relação à marca. 
Outras vezes, o problema é o excesso de conteúdo 

— uma lista interminável de atributos importantes 
que, mesmo contando com recursos ilimitados pa
ra serem construídos, só deixariam uma imagem de 
marca confusa e nebulosa, sem diferencial. Já vimos 
planos de marca com mais de 30 atributos diferentes, 
que deixam todos na empresa felizes, com a sensa
ção de que tudo de relevante foi lembrado, mas que 
no fundo se transformam em mero jogo de palavras 
bonitas no papel. 

No fundo, os gestores de marca também são ví
timas da realidade atual de excesso de informação, 
que contamina todos os ambientes empresariais. As 
empresas têm cada vez mais acesso a novos dados, 
de inúmeras fontes diferentes. Novas tecnologias e 
ferramentas de pesquisa são apresentadas, e é ten
tador incorporar cada vez mais informação e mais 
objetivos para a marca. Mas excesso de informação 
não é necessariamente conhecimento, e a estratégia 
depende de conhecimento para acontecer. 

Por isso, o gestor também tem um papel de orga
nizador das informações relacionadas à marca, prin
cipalmente aquelas relativas à estratégia inicial, ao 
que a marca pretende ser e que espaço pretende ocu

par. Sem informação clara sobre qual é a estratégia, 
não se consegue transmiti-la aos demais executivos 
e parceiros externos responsáveis pela sua execução 
efetiva. Sim, porque este é outro elemento que traz 
complexidade à gestão de marcas: todas as áreas da 
empresa e parceiros externos também ajudam a cons
truir a marca junto a seus respectivos públicos. O RH 
a constrói junto aos colaboradores, o departamento 
de compras junto aos fornecedores, o departamento 
comercial junto aos clientes, a área de relações com 
investidores junto aos próprios, e por aí vai. Mas se
rá que todos esses departamentos têm clareza sobre 
o que a marca pretende? Esses gestores têm em sua 
mesa a mesma orientação estratégica da empresa so
bre o ativo que estão ajudando a construir? 

Em nossa experiência como consultores externos 
junto a grandes marcas, percebemos que não é co
mum organizar, padronizar e compartilhar as dire
trizes estratégicas da marca, dificultando sua gestão 
efetiva como ativo. É o equivalente, por exemplo, a 
cada unidade de negócio de uma corporação interna
cional adotar um padrão contábil diferente. 

Para a gestão, organizar e padronizar é a base do 
edifício, e é disso que pretendemos tratar aqui, co
meçando por identificar alguns problemas comuns 
relacionados à organização dos conteúdos estratégi
cos da marca. 

Nomenclatura confusa. Os conteúdos são 
identificados por nomes vindos de diferentes con
sultorias, agências ou institutos de pesquisa que 
já trabalharam com a empresa, e muitas vezes são 
combinados entre si. Assim, encontramos um mes
mo conteúdo sendo comunicado dentro da empresa 
como "diferencial", "proposta de valor", "unique-
ness", "foco" ou "posicionamento". Ou ainda como 

"essência", "DNA", "visão" ou "alma da marca". Mes
mo conteúdo, nomes diferentes: confusão. 

Nível de profundidade diferente. Os conteú
dos são transmitidos às vezes por uma única palavra 
("tecnologia"), uma frase ("oferecer o estado-da-arte 
em tecnologia") ou por um texto detalhado que ex
plica o que significa tecnologia para aquela empresa 
especificamente. 

Elaboração por metodologias diferentes. 
Alguns conteúdos podem ter vindo de um workshop 
com a diretoria da empresa. Outros, de um grupo de 
discussão com consumidores. Outros, de uma visão 
do fundador da empresa. E outros, descobertos por 
uma pesquisa quantitativa. Quando reunidos em um 
mesmo documento, parecem não fazer sentido, pela 
sua natureza diferente. 





Hierarquia não determinada. A empresa faz 
uma lista de atributos e não os prioriza, como se fos
se possível para um indivíduo comum se lembrar de 
30 adjetivos para uma mesma marca. Não se conse
gue estabelecer o conteúdo mandatório, aquilo que 
deve vir em primeiro lugar em todas as mensagens 
da marca, fazendo com que diferentes executivos ou 
parceiros decidam por conta própria o que comuni
car a cada momento. 

Como a empresa pode atacar estas causas? Pelo 
que vimos, a gestão de marcas é um processo com-

Mais recentemente, na década de 70, o pesqui
sador e educador norte-americano Joseph Novak, 
focado no problema de aprendizagem e transmissão 
de conhecimento em escolas e organizações, criou o 
chamado mapa conceituai, uma ferramenta que per
mite organizar e representar o conhecimento huma
no, mostrando a relação entre os diferentes conceitos 
que adotamos em determinados problemas. 

Assim, propomos aqui uma ferramenta que cha
maremos de mapa da marca, ou seja, uma represen
tação, um modelo que reúne, organiza e prioriza as 

0 mapa da marca reúne, organiza 
e prioriza as diretrizes estratégicas. 

plexo, que envolve diversos agentes, alguns deles 
de fora da organização e com objetivos e compor
tamentos distintos, mas todos inseridos no campo 
de atuação da marca e com potencial de afetar sua 
performance. 

Para gerenciar, as pessoas precisam de referên
cias comuns, com uma linguagem comum — assim 
como a linguagem contábil, por exemplo, que permi
te a qualquer pessoa com formação técnica em seus 
elementos compreendê-la. 

Criando referências comuns 
Sem estes dois elementos — referência comum e 
linguagem comum — os gestores ficam perdidos e a 
gestão corre o risco de se tornar puramente intuitiva 
e informal, o que a consultoria McKinsey chamou de 

"voodoo brand management". 
É óbvio que referência e linguagem comuns orien

tam as pessoas desde sempre. Quando o homem pre
cisou enfrentar a complexidade do movimento en
tre territórios extensos e a própria compreensão do 
mundo físico, ele adotou uma ferramenta chamada 

"mapa": uma representação gráfica/visual da realida
de física que permitia uma interpretação comum e 
objetiva, do soldado ao general. 

diretrizes estratégicas de uma marca, criando um 
referencial comum para todos os envolvidos em sua 
gestão e execução, sejam executivos internos ou par
ceiros externos (ver box na página anterior). 

O mapa da marca segue um princípio parecido 
com o proposto na década de 90 por Robert Kaplan e 
David Norton, de organizar a estratégia da empresa 
de uma forma visual, inter-relacional e hierarquizada. 
Esta ferramenta foi chamada de Balanced Scorecard. 

O mapa da marca é dinâmico e pode ser atualiza
do de acordo com as circunstâncias internas e exter
nas da organização — assim como mapas políticos e 
cartas náuticas são atualizados —, mas sempre em 
comum acordo com os envolvidos. 

O mapa da marca elaborado de forma robusta é o 
ponto de partida para um processo de gestão consis
tente e estruturado. Temos participado da instalação 
desta ferramenta em algumas empresas, e é impres
sionante como o simples fato de ter uma referência 
única, fruto muitas vezes de processos participa
tivos, traz incríveis melhorias para a relação entre 
áreas internas e parceiros externos, deixando todos 
com o mesmo entendimento e com o mesmo foco: 
uma marca com maior valor percebido. 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 88, n. 8, p. 66-70, ago. 2010.




