
Ter umamarca fortalecida signi-
fica ter lastro?

A história do branding está mui-
to ligada à maneira de como as
ações são valorizadas no merca-
do financeiro. A Kraft comprou
a Philip Morris e pagou seis ve-
ses o valor do patrimômio dela
por causa dos ativos intangíveis.
O que estava por trás disso era a
aquisição da marca Marlboro, a
mais valiosa do mundo na épo-
ca. A partir daí o mercado perce-
beu a geração de valor financei-
ro da marca. A decisão do gestor
de fundos de investimento pas-
sa pela marca, que é o quinto
atributo analisado pelo investi-
dor. E com isso começa a fechar
o ciclo de valor da marca, que
passa por todos os stackholders.
Com a era digital tudo está mais
interligado. O branding é muito
importante nos processos de
abertura de capital e de fusões
ou aquisições. Ele é a resposta
aos anseios do século 21. A mar-
ca é apenas a ponta do iceberg.

Você poderia citar um exemplo
aqui no Brasil?

Fizemos um trabalho prévio pa-
ra a Arezzo antes de elaabrir oca-
pital. Na época, o Anderson ti-
nha se associado à gestora de re-
cursosTarpon. O empresário ti-
nha Arezzo, Schutz, Ana Capri e

Alexandre Birman, quatro grifes
independentesquenãoserelacio-
navam com a marca corporativa,
a Arezzo Holding. Com a mudan-
ça que fizemos, basicamente, a
companhiapassou a ser uma ges-
tora de marcas – e não mais um
fabricantedesapatos.E foiumsu-
cesso porque ao criarmos uma
marca forte fizemos com que ela
trabalhasse para o negócio.

Temos um exemplo de empresa
ligada à internet?

Sim, o Buscapé, que nasceu do
buscador criado por Romero Ro-
drigues. O negócio cresceu, e a
Naspers entrou como investi-
dor. Juntos, eles adquiriram
mais de trinta empresas apenas
em um ano, mas era um mar de
marcas sem nada em comum.
Hoje ela tem valores, atitudes e,
principalmente, posicionamen-
to. Deixou de ser uma compa-
nhia que vende coisas e passa a
ser a Buscapé Company. A mar-
ca tem que gerar valor para as
empresas, essa é a tendência
atual. Porque todos precisam
em algum momento de financia-
mento. Somos muito procura-
dos por start-ups, por isso, acre-
dito que a próxima geração de
empreendedores terá muitas
marcas fortes.

Como o Brasil está nesse quesi-
to, de construção de marca?

O maior questionamento que eu

tinha era porque não havia
no Brasil marcas à altura do
nosso mercado. Um país que
está entre as dez maiores eco-
nomias do mundo tem pou-
cas marcas que atuam global-
mente. Porque nosso merca-
do foi durante muito tempo
fechado e orientado ao produ-
to, com o enfoque em cons-
truir um negócio e não uma
marca. Esse esforço não era
necessário. Temos no Brasil
empresas de cem anos com
marcas pouco conhecidas.
Havia a premissa de que você
só precisava construir uma
marca se estava no segmento
de consumo. Mas as empre-

“

EMPRESAS

Estamos entre as dez
maiores economias e
temos poucas marcas
globais. Porque nosso
mercado foi fechado
por muitos anos e
orientado ao produto,
com foco em negócio e
não em marcas”
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‘TER UMA MARCA
FORTE GERA VALOR
FINANCEIRO PARA
AS EMPRESAS’
Ana Couto é uma das pioneiras do branding no Brasil. Pelo seu escritório, funda-
do há 20 anos, já passaram mais de 80 marcas. Entre elas, companhias como
P&G, Coca-Cola e Vale, que trabalham com a designer há mais de uma década.
De folhetos para o Itaú, à ambientação das lojas e embalagens para a Loungerie.
Da concepção de eventos como o Vale Day, para investidores estrangeiros, ou o
Coca-Cola Vibezone. Da construção de personalidade de marca, como na fusão
da Cozan e Shell, que criou a Raízen, ou na junção de 16 companhias que origina-
ram à Eletrobras, todas essas mudanças tiveram a participação dela. “A marca é
apenas a ponta do iceberg. O branding não cumpriu seu papel de explicar o que
é, porque ele alinha muita coisa, transforma, não é só comunicação ”, afirma
Ana. A seguir, ela fala sobre como uma marca forte agrega valor financeiro e os
erros mais frequentes cometidos pelos empreendedores brasileiros.

ANA COUTO, designer e especialista em branding
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Vendas da Harlequin crescem 300%

sas precisam de parceiros, ne-
cessitam abrir o capital e hoje
os gestores entendem muito
melhor do papel da marca pa-
ra o negócio. A construção de
marca passa pelo financeiro e
a relação com os investidores,
pelo comercial, pelo RH por
conta da cultura que será esta-
belecida na empresa. Não é
mais uma parte do marke-
ting. Só que o grande desafio
é sair da plataforma da mar-
ca, do planejamento estratégi-
co, para entrar na prática, co-
mo a identidade daquela orga-
nização.

Como começa a construção
de uma marca?

Se você traçar a plataforma
da marca, que é o fio condu-
tor do seu negócio em longo
prazo, a construção da marca
vai acontecer todos os dias.
Mas sai caro explorar apenas
a visão de produtos e serviços
e não trabalhar o diferencial
da proposta de valor na comu-
nicação.

Que perguntas são essenciais
para fazer uma comunicação
voltada para a marca?

Qual é minha proposta de va-
lor? Porque eu existo? Em su-
ma, é brand driven business.
O produto muda muito. A Ap-
ple há trinta anos nasceu co-
mo uma empresa de computa-
dores. O mercado de referên-
cia dela hoje é outro, é com-
portamento. E ela consegue
fazer isso porque a proposta
de valor dela não se limitou
ao computador. Já a Xerox,
que foi construída com base
em um produto, tem dificul-
dade em fazer a transição
quando o seu mercado entra
em crise, porque nesse caso é
necessário reconstruir o pa-
pel da marca e isso custa mui-
to caro. A proposta de valor é
também como a marca impac-
ta a sociedade. Muitas vezes,
as corporações tem um papel
social importante, mas que é
descolado da marca.

Quais são os erros mais fre-
quentes no branding?

O over, ter uma marca que in-
vade os espaço do consumi-
dor, é agressivo. Tem alguns
anúncios de algumas redes va-
rejistas em que o garoto propa-
ganda grita, eu desligo a tele-
visão. As marcas não podem
ser invasivas, elas tem que
criar relevância. Sou muito cé-
tica em relação a esse tipo de
ação. O branding surgiu da se-
guinte pergunta: até que pon-
to você pode vender? As pes-

soas estão mais dispostas a con-
truir uma relação de valor que
as beneficie. O Itaú colocar bici-
cletas na rua, me beneficia. Vai
além do patrocínio, não é uma
venda. É relevante. O over, o
vender por vender, o aparecer
por aparecer, isso acabou. Co-
mo o Starbucks, que vai além de
servir o café porque criou um
ambiente que permite reuniões
e faz com que o consumidor se
sinta acolhido. O benefício, nes-
se caso, é funcional pois traz a
experiência da marca naquele
ambiente. Outro caminho é tra-
zer a relevância para além do
produto, enfocando como aque-
la marca pode mudar a vida do
consumidor. Como por exem-
plo o mote da Nike, “Cada corpo
tem um atleta”. Eu, como consu-
midora, entendo isso, sei que
eles tem bons produtos, que tra-
balham com atletas profissio-
nais, que a relação é focada na
performance e é isso que o espor-
tista amador busca. A essência
da marca é genuína. Não tem po-
sicionamento bom ou ruim, só
que é consistente ou não.

E o maior desafio?

Tem empresas que fazem sua
proposta de valor, mas isso não
a transforma. Implementar é
mais difícil do que construir a
plataforma da marca. O Bran-
ding não é um projeto, algo que
tem começo, meio e fim, e sim
um processo contínuo, pois é ne-
cessário que se vivencie os valo-
res e a essência da marca. O bran-
ding não cumpriu seu papel de
explicar o que ele é, porque ele
alinha muita coisa, mexe muito
com negócio, não é só comunica-

ção.Por exemplo, fizemos o re-
posicionamento do PIC, do Itaú,
que era vendido com o enfoque
em investimento. Os gerentes ti-
nham que vender, porque ti-
nham cotas a cumprir, e acaba-
vam empurrando o produto
com o argumento errado. Defini-
mos com o banco que o argu-
mento deveria ser o de um jogo
em que você não perdia seu in-
vestimento – o PIC é uma loteria
sem risco. O Roberto Setubal, o
presidente do Itaú, destacou o
aumento das vendas em um
evento. Fizemos recentemente
o lançamento do Classic, uma
companhia que oferece cuida-
dos extensivos em hospital.
Quando fomos fazer o trabalho
de branding começamos a con-
ceituar aquilo perguntando co-
mo eles planejavam ingressar
no mercado e qual era a cadeia
de relacionamento desse setor,
e esse questionamento ajudou a
estruturar o negócio.

Como sair do conceito e ir para a
prática?

As marcas, assim como as pes-
soas, tem um propósito, uma for-
ma de pensar, de falar, e nas-
cem com um DNA, que é a essên-
cia. É o que chamamos de perso-
nalidade de marca. O design
vem da identidade, mas o bran-
ding cria esse instrumental, que
tem quatro dimensões: a propos-
ta de valor, a personalidade, a
atitude e o posicionamento, que
é de curto prazo e é calcado na
proposta de valor. Como, por
exemplo, a Apple, que tem co-
mo proposta Challenge the sta-
tus quo. Até por isso ela deixou
de ser uma empresa que fabrica
computadores. Já a Microsoft ti-
nha como visão ter um computa-
dor em cada mesa. Ela conquis-
tou isso, mas tem que rever esse
conceito em longo prazo porque
as vendas de computadores es-
tão caindo no mundo. Acho que
a empresa fundada por Bill Ga-
tes, ao contrário da Apple, não
tem muito definida qual é sua es-
sência e, por consequência, sua
proposta de valor. O caminho
de valor da Apple é mais claro. E
por ser orientada ao produto, a
Microsoft sofre mais.

O que mudou nesses 20 anos,
em termos de branding?

Falar de branding era um desa-
fio.Mas veio a a abertura do mer-
cado brasileiro, a globalização, a
internet, o fortalecimento do
mercado financeiro, o processo
de abertura de capital das em-
presas, e com isso tudo as mar-
cas ficaram mais expostas. Anti-
gamente existia o conceito de
marca low profile, que não é
mais possível nos dias de hoje.

■ Apple
Deacordocomlevantamento
BrandZ,daconsultoriaMillward
Brown,aAppleéamarcamais
valiosadomundo.ValeUS$185
bilhões.Aempresamantevesua
propostadedesafiarostatusquo,
por isso,nãoteveproblemasem
mudarsuaatuaçãode
computadorespara
entretenimentoe
comportamento.

■ Microsoft
Orientadaaoproduto,aempresa
fundadaporBillGatestinhacomo
missãoterumcomputadoremcada
mesa.Cumpriuapromessa,mas
enfrentaodesafiodesereinventar
comaquedaglobaldasvendasdos
computadoreselaptops.

■ Arezzo
Emnovembrode2007,aTarpon
comprou25%daArezzoporR$
76,323milhões.Aempresahavia
sidoavaliadaemR$300milhões.
Agestoravendeusuaparticipação
naempresabrasileiraem2012.Na
época,aempresadosBirman
estavaavaliadaemR$2,6bilhões.

■ Kraft
Em1980,aKraftpagouUS$12,9
bilhões,pelaPhilipMorris,seis
vezesovalordopatrimônioda
empresa.Portrásdissoestavaa
marcamaisvaliosadomundo–a
Marlboro.

A editora Harlequin registrou crescimento de 300% em suas vendas

de livros digitais, os e-books, no Brasil. A empresa anunciou ainda a

criação de um canal exclusivo para as suas publicações na Amazon

Brasil. Desde janeiro, os lançamentos mensais da Harlequin

acontecem, simultaneamente, nas versões digital e impressa. A

editora fechou 2012 com crescimento de 10% em suas vendas gerais.

“

TomohiroOhsumi/Bloomberg

Fizemos o
reposicionamento do
PIC, do Itaú, que era
vendido com o enfoque
em investimento.
Definimos com o banco
que o argumento
deveria ser o de uma
loteria sem risco”

A IDENTIDADE DA MARCA

ErnestoCarriço/Ag.ODia

LIVROS DIGITAIS
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 jun. 2013, Empresas, p. 10-11.




