
•  30  mai  2011

10 opinião

Primeiro, obrigado, Bruno, Selma, Thiago, Luiz, 
Augusto, Xará, Vera e a todos que deram re-

torno à coluna. Valeu. Vamos ao tema de hoje. 
Acho que a essência da marca é talvez a con-

tribuição mais polêmica que o branding trou-
xe para gestão das empresas, tanto do ponto de 
vista de conteúdo como de processo. E isso tem 
rendido animadas discussões com os mestres e 
consultores tradicionais de planejamento estra-
tégico, de change management e desenvolvimen-
to e cultura organizacionais. Nossa experiência 
diz que uma boa essência de marca é um pen-
samento inspirador capaz de atrair e mobilizar 
pessoas, não importa a relação que elas tenham 
com a empresa. Não se trata de uma aspiração 
que estabelece metas como porte, rentabilida-
de, regiões e prazos. Ter metas foi suficiente pa-
ra fazer um bom planejamento, enquanto a es-
tabilidade e a previsibilidade do cenário garan-
tiam os combinados do plano.

Mas na medida em que a mudança vem se 
instalando no cenário como regra, a meta deixou 
de ser suficiente para dar o norte para a organi-

zação. E se descobriu que meta é meta e norte é 
norte. Aprendi essa diferença com velejadores: 
meta se atinge, norte não; meta se negocia, norte 
não. O norte é referência para escolher o melhor 
percurso em águas agitadas e em viagens notur-
nas, situações em que a competência para lidar 
com o invisível e o intangível define quem fica 
no meio do caminho e quem chega ao destino. 

Em geral, a essência da marca tem a nature-
za de uma crença relevante para as pessoas que 
se envolvem com a empresa e definem o jeito de 
cumprir as metas. É uma opinião que define uma 
visão de mundo ou do negócio. Por isso, muitas 
empresas a chamam de visão (primeira polêmi-
ca: a visão tradicional ,na verdade, é uma aspi-
ração ou um longo texto descritivo da empresa 
no futuro. Gente muito boa defende essa posi-
ção. O branding não faz assim). Gosto muito da 
visão da Apple: o homem não deve se submeter 
às máquinas. Que se complementa com a mis-
são: fazer máquinas cada vez mais fáceis de usar. 
E com os valores: simplicidade, beleza e diver-
são. Essa é a essência Apple. Não é uma estraté-

gia de mercado. É um jeito de ver o negócio e de 
atuar no mercado. Não importa o público nem 
o mercado nem a tecnologia. Apple pensa e age 
simples, bonito e divertido. E com isso cria a cul-
tura da marca, que nasce como cultura organi-
zacional dentro da empresa, mas que vive e ga-
nha valor fora da empresa, na medida em que 
todo o seu ecossistema a julga boa e a adota co-
mo dele (segunda polêmica: os especialistas em 
cultura organizacional pressupõem a empresa 
como sistema fechado; por isso, não aceitam a 
cultura da marca que vê a empresa como siste-
ma aberto. Vide R. Solomon). 

A gestão da cultura da marca gera percepção 
de valor não só dos produtos e serviços da em-
presa, mas também das competências e atitudes 
da organização, sugerindo garantias de entregas 
futuras e, consequentemente, impactando seu 
valor de mercado. Daí, o absurdo valor de merca-
do da Apple, que não cai nem quando seus lan-
çamentos fracassam. Aliás, isso é típico: quan-
do a marca é respeitada e querida, o mercado 
não a pune por seus erros, porque sabe que são 
acidentes de percurso naturais de uma cultura 
consistente, inovadora e respeitosa, e não negli-
gência, incompetência ou falta de consideração.     

O importante de uma essência de marca é 
que ela seja um norte atraente e inspirador. Não 
importa se chama de visão e missão; crenças e 
propósito; manifesto; compromisso e valores. 
O importante é que defina um jeito de pensar e 
agir que dê autonomia para seus gestores que, 
ao cumprir a meta, tenham construído também 
uma cultura percebida como de valor por todos 
os integrantes do seu ecossistema.

O segundo foco de discussões é o processo 
para se obter a essência da marca.

O texto já está pronto, mas não cabe neste es-
paço. Fica para a próxima. Até. 
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Relatos do  
extremo Oriente
Treinada para agir em situações críticas, sociedade japonesa 
aplicou, após tragédia, conceitos que fazem parte de seu jeito de ser

“Quando o terremoto atingiu Tóquio em 11 
de março, às 14h48, estava em reunião, 

no lobby  de um hotel com mais de 500 aparta-
mentos, a cerca de dez minutos de carro da mi-
nha casa. Foram dois fortes impactos; depois do 
primeiro, fomos todos para fora do prédio. Mas, 
após alguns minutos de calma, voltamos. Hou-
ve somente tempo de mais uma vez a equipe do 
hotel nos direcionar para fora do prédio, onde já 
havia muitos estrangeiros apavorados e japone-
ses tentando esconder o mesmo sentimento. Em 
minutos a cidade parou”. 

Com essas palavras comecei a mensagem que 
enviei a amigos e equipe, no retorno da viagem 
do Japão para o Brasil. Relendo o relato que fiz, 
observo que a experiência vivenciada renovou 
em mim a compreensão da importância da ges-
tão em nossas vidas. 

O terremoto seguido por tsunami, danos cau-
sados à usina de Fukushima, queda de tempe-
ratura, mais tremores intermitentes e a neve so-
bre os destroços descreviam o cenário: terrível, 

desolador. Mais de 20 mil pessoas entre mortos 
e desaparecidos na destruição de cidades intei-
ras. Muito foi levado pela força das águas, mas 
algo essencial permaneceu. Treinada exaustiva-
mente para agir em situações como essa, a so-
ciedade do extremo oriente agiu com elogiável e 
exemplar disciplina e aplicou muitos conceitos 
de gestão — presentes em seu jeito de ser e fazer.

Valorizando a disciplina e o foco como forma 
de se chegar a uma vitória como equipe, mesmo 
que sejam necessários sacrifícios individuais, o 
fenômeno japonês que prevalece baseia-se nos 
mesmos requisitos preconizados às melhores 
práticas de gestão: foco e disciplina, por meio 
de processos e procedimentos.

Crianças, idosos e até deficientes físicos, ca-
da um contribuindo de forma efetiva e com seus 
dotes e capacidades para situações adversas, tra-
balham em equipe. Trabalho em equipe motiva 
e faz aflorar o melhor de cada pessoa — o que dá 
sentido à vida. Porém, isso só acontece quando 
as metas são claras. Concordo com os publicitá-

rios quando dizem que o sucesso de uma cam-
panha pressupõe um briefing bem-sucedido.

Como o potencial de aprendizado coletivo é 
muito maior do que o individual, o líder deve  
delegar responsabilidades e acreditar de fato 
nos membros da equipe, uma vez que a centra-
lização gera congelamento dos potenciais de 
desenvolvimento das pessoas e reduz a poten-
cialidade de aparecimento de novas soluções. 
Mesmo quando os obstáculos se mostram in-
transponíveis, a meta guia e alinha os esforços 
das pessoas e equipes. Mesmo na adversidade e 
com prazos exíguos, o foco nos objetivos e pra-
zos com planejamento estruturado garante re-
sultados expressivos.

Quando as metas individuais estão alinhadas 
com as do grupo, as pessoas geralmente enten-
dem quando há necessidade de sacrifício. Quan-
do a meta maior é salvar a maior quantidade de 
pessoas, muitos sacrificaram suas próprias vi-
das. O exemplo que relatei aos amigos é lapidar: 
“uma senhora com pressão alta faleceu porque, 
mesmo devendo beber bastante água, recusava-
se a receber mais do que outros”, evidenciando 
que o alinhamento das metas propicia automo-
tivação dos indivíduos e das equipes. 

Depoimentos das vítimas complementam a 
perspectiva do amanhã edificado pela determi-
nação de propósitos: “vou aguentar, suportar, ter 
paciência, resistir (gaman suru)”; “vou superar 
as dificuldades, vou me empenhar, farei o meu 
melhor (gambaru)”; “sou grato e reconheço o 
que acontece de benéfico (kansha shimasu)”; 
“vamos nos ajudar mutuamente, cooperar, con-
tribuir (tasukeau)”. Erros ocorrerão, mas as pró-
prias equipes tomarão consciência deles e im-
plantarão melhorias rapidamente (“Kaizen”—
pequenas melhorias continuamente e “Kaikaku” 
— melhorias revolucionárias).

Chieko
Aoki
Presidente das redes 
Blue Tree Hotels e 
Spotlight Hotels

chiekoaoki@bluetree.

com.br

RiCARdo 
guimARães
Presidente  
da Thymus 

ricardoguimaraes@

thymus.com.br

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-06-01 07:27:07 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-06-01 07:27:07 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

Text Box
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