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ual a primeira coisa que 
um consumidor pensa na 
hora de adquirir um pro-

duto? Na marca impressa no 
rótulo, certo? Sim! Isso explica 
o porquê, na guerra para con-
quistar o público, marcas líderes 
necessitam investir continua-
mente em inovação, qualidade, 
marke t ing e na ex tensão de 
suas linhas de produtos. Quanto 
mais criar conexões fortes com 
o consumidor, maior será o po-
der de influenciá-lo na escolha 
de uma compra. Isso significa, 
em outras palavras, conquistar 
um espaço no seu coração. 

Influentes ferramentas de mar-
keting, as estratégias de branding, 
ou de gestão da marca, viraram 
armas poderosas e refletem-se 
no posicionamento de uma em-
presa em um mercado cada vez 
mais competitivo e segmentado. 
Também ajudam a criar identi-
dade, garantir sua persistência e 
construir reputação ao longo do 
tempo. Que digam os valores ines-
timáveis de marcas como Coca-
Cola e Microsoft, que valem bem 
mais do que todas as fábricas e 
equipamentos dessas empresas. 
Por trás delas está uma agregação 
de valores culturais que extrapo-
lam a natureza econômica. 

E ser líder de mercado, num 
mundo segmentado, virou uma 
tarefa cada vez mais complexa, 
que requer estudos e investi-
mentos permanentes. "Sabemos 
que os consumidores, para todas 
as categorias de produtos com as 
quais se relacionam no dia a dia, 
decidem por uma das marcas que 
já fazem parte do seleto grupo de 
preferidas", explica Jaime Troiano, 
um dos mais respeitados profis-

sionais de branding no Brasil e 
pioneiro nessa atividade no País. 

"A marca é um dos mais im-
p o r t a n t e s a t ivos in tangíveis 
de uma empresa . Em tempos 
de concorrência cada vez mais 
acirrada, o papel a ela associado 
cresce muito. Uma grande marca 
blinda um produto na guerra de 
preços. É o caso do sabão em 
pó Omo. É o mais caro, porém 
líder de vendas", exemplifica. A ut
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Foco de atuação 
No mundo atual, algumas marcas 
precisam ampliar seu foco de atua-
ção para outros produtos. Exemplo 
disso é a "Prestígio", que hoje pode 
servir para chocolates, sorvetes 
e biscoitos, entre outros. Podem 
também ser vinculadas a pessoas, 
regiões e até mesmo países. "Você 
não paga o mesmo preço por uma 
marca vinda do Paraguai em relação 
à mesma, se a origem for Taiwan, 
por exemplo. Ou seja, os componen-
tes responsáveis pela construção 
da identidade e do posicionamento 
terão reflexo na imagem; se per-
sistirem ao longo do tempo, 
na reputação", enfatiza Calixta. 

Gerar valor econômico para a sua 
consolidação também requer traba-
lho consistente e criação de valor, 
dia após dia, para os consumidores. 
"Naturalmente é importante para 
qualquer empresa ter em seu port-
fólio marcas que valham bastante. 
O cenário de fusões e aquisições 
sempre foi presente no mundo cor-
porativo. Para ter valor econômico 
relevante, uma marca precisa ser 
forte. Só que elas não nascem da 
noite para o dia", afirma Troiano. 

Para os investidores, repre-
senta as possibilidades de re-
torno sobre o patrimônio que 
sintetiza. Agrega valor àquilo 

O administrador Mauro Calixta 
Tavares, autor do livro "Gestão 
Estratégica" (Editora Atlas), 
acrescenta que a marca tem o 
poder de reduzir a incerteza e es-
tabelecer um vínculo entre bens 
e serviços que abrange. "Essas in-
formações facilitam o processo 
de compra, r ep resen tam um 
preço superior do produto vincu-
lado à sua identificação e criam 
preferência pelo consumidor. Em 

síntese, ao comprar uma marca, 
o consumidor já detém uma série 
de informações sobre os aspectos 
funcionais ou utilitários do pro-
duto, além de sua relação com 
a experiência e com os símbolos 
que ela lhe transfere", aponta. 

A primeira questão, diz ele, tem 
a ver com a função do produto; a 
segunda, com a experiência e o 
contexto de seu uso; a terceira, 
com o que ele representa. 
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que, sem ela, seria uma simples 
commodity. "Basta dizer que o 
nome da modelo Gisele Bündchen 
quando associado a outra marca, 
ou produto, aumenta a receita do 
produto exposto em aproximada-
mente 20%", ressalta Calixta. 

Nesse caso, manter em seus qua-
dros administradores profissionais, 
que atuem na manutenção e difusão 
da marca, torna-se, cada vez mais, 
fator de fundamental importância 
e enriquecimento para a cultura de 
uma empresa. "Fizemos um estudo 
com 50 CEOs de grandes empre-
sas no Brasil e os resultados foram 
claros. Quanto mais esses pro-
fissionais se envolvem com suas 
marcas e se tornam defensores e 
apóstolos das mesmas, mais fácil 
esse espírito ser disseminado por 
toda a corporação", diz Troiano. 

Por outro lado, a legislação bra-
sileira ainda não permite que o 
valor econômico de um símbolo 

seja incorporado no balanço das 
empresas. "Apenas em alguns ca-
sos específicos. Mas a verdade é 
que a contribuição do valor dos 
intangíveis no total dos negócios 
de uma organização passou a ser 
substancial. As relações entre valor 
patrimonial e de mercado, quando 
esse cálculo é feito para empresas 
de capital aberto, não deixa qual-
quer dúvida a respeito", assinala. 

Regionalização 
Em um país de dimensões ge-
ográficas imensas e uma rica 
divers idade cultural , como o 
Brasil, a regionalização da iden-
tificação dos produtos também 
desempenha um papel impor-
tante na mente dos consumi-
dores. "Sempre se a l imentou 
uma expectativa de que, pouco 
a pouco, as marcas regionais, 
aquelas concentradas em alguns 
estados, seriam engolidas pelas 
de distribuição nacional. Fos-
sem elas globais ou brasileiras. 
A realidade mostrou justamente 
o contrário. As regionais não fo-
ram tragadas pelo tsunami das 
grandes marcas. Mais que isso: 
continuam tendo um peso muito 
grande no varejo brasileiro. Algo 
em torno de um terço do volume 

vendido em higiene, limpeza, ali-
mentação e bazar está nas mãos 
delas", explica Troiano. 

Em levantamento recente com 
60 empresas listadas na Bovespa, 
o Grupo Troiano aferiu uma razão 
média igual a, aproximadamente, 
três entre o valor de mercado e o 
patrimonial. "Ou seja, a precifica-
ção do que elas valem, de fato, aos 
olhos de investidores, confirma a 
existência de um conjunto de ati-
vos não incorporados ao balanço 
que cria esse múltiplo do seu va-
lor contábil. As marcas pertencem 
a esse precioso pacote de intan-
gíveis. E é bem provável que, em 
muitos casos, seu valor, auditado 
devidamente, constitua-se no maior 
de todos eles", aponta Troiano. 

Enquanto atividade, o gerencia-
mento de uma marca compete ao A ut
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marketing ou mais recentemente, 
como adotado por algumas das 
grandes empresas, aos gestores 
ou gerentes de marca. "Como fi-
losofia, o seu gerenciamento é 
uma atribuição de todas as áreas 
e de todas as pessoas. Ao marke-
ting cabe a criação e gestão de 
sua identidade e posicionamento, 
que vão gerar sua imagem e re-
putação. Essa gestão envolve os 
parceiros fornecedores e distri-
buidores. Determinados pontos 
de venda também agregam maior 
valor à marca", diz Calixta. 

Na sua visão, os funcionários 
também são grandes difusores da 
identidade e do posicionamento da 
marca. A opinião é compartilhada 
por Troiano, para quem, embora o 
gerenciamento direto e cotidiano 
ainda esteja nas mãos do departa-
mento de marketing, é evidente 

que todos os profissionais da em-
presa desempenham o papel de 
"porta-vozes": "Isso se reflete na 
maneira como atendem ao telefone, 
no modo como falam e descrevem 
a marca, e por aí vai. O envolvi-
mento de outras áreas torna-se 
maior à medida que as pessoas 
compreendam o valor dos símbo-
los que identificam os produtos, 
os significados que eles emanam 
para os consumidores", conclui. 
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Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 34, n. 301, p. 14-17, jul. 2011.




