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MÍDIA&MKT

Making of

} O LinkedIn promoverá o filme
The Butler nos EUA. É a 1ª expe-
riência da rede social no gênero.

Garoto-propaganda e dono

LINKEDIN NO CINEMA

Os vencedores de um concurso cultural – ligado ao filme que
conta a história real de Cecil Geines, o mordomo da Casa Branca
– ganharão uma reunião com um headhunter em Nova York.

O uísque Jack Daniel’s quer
sair da camiseta da banda de
rock para o copo dos brasilei-
ros. A marca é considerada
um ícone global mas, no Bra-
sil, seu consumo ainda é pou-
ca relevante: só 11% do merca-
do de uísque premium, atrás
de outras quatro marcas. O
País é o oitavo mercado para
a Brown-Forman, dona do
Jack Daniel’s. Seu maior con-
corrente, o Johnnie Walker,
da britânica Diageo, tem no
Brasil o seu maior mercado.

“O brasileiro conhecia e ad-
mirava a marca, mas não se
identificava com ela”, diz o
diretor de marketing da
Brown-Forman, Gustavo Zer-
bini. Para ele, a marca estava
associada a um consumidor
mais velho, roqueiro e fã de
motos Harley-Davidson.
“Quem não tem esse perfil
nem experimentava.”

O plano para virar o jogo

começou a ser definido no fim
de 2010, quando a Brown-For-
man abriu uma operação pró-
pria no Brasil. Antes, a marca
era vendida por distribuidoras.

A chave é um novo posicio-
namento de marca, mais “de-
mocrático”. De olho no públi-
co jovem, a empresa apostou
em comunicação via redes so-
ciais e lançou um festival de
rock no fim do ano passado, o
Jack’n’Roll. “Mas trazemos
bandas de indie rock e não
rock pesado, justamente para
tornar a marca mais democráti-
ca”, diz Zerbini.

Outro fator que inibe o con-
sumidor a provar um uísque
Jack Daniel’s é o sabor. “É um
bourbon. A percepção do clien-
te é de que deve ser consumi-
do cowboy (puro e sem gelo),
o que não é um hábito no Bra-
sil”, diz o consultor Adalberto

Viviani, especializado no se-
tor de bebidas. “O Jack Da-
niel’s é uma marca icônica,
mas tem dificuldade de che-
gar à experimentação.”

Para atingir o consumidor
que não bebe destilado pu-
ro, a empresa começou a
promover drinks com uís-
que em bares e baladas.

Categoria. O Jack Daniel’s
não é a único que tenta reno-
var sua imagem. O Diageo, lí-
der em uísque premium, ten-
ta tirar o estigma de “bebida
de executivo” e lançar oca-
siões de consumo. Para isso,
está adaptando o produto
aos costumes locais.

“A mistura de uísque com
água de coco só existe no
Brasil e fez de Recife a cida-
de com maior consumo per
capita no mundo e levou a
bebida para a praia”, diz Al-
varo Garcia, diretor de mar-
keting para uísque da Dia-
geo. Outra iniciativa foi pro-
mover o “shot” de uísque,
para beber entre uma cerve-
ja e outra, como se faz com
a cachaça envelhecida, um
hábito que ganhou os bares
em Belo Horizonte. / M.G.

PROMOÇÃO CULTURAL

Cresce o número de empresas que pagam
para saber quanto valem suas marcas

Jack Daniel’s tenta mudar
estigma de ‘bebida de roqueiro’

DIVULGAÇÃO

FILIPE ARAUJO/ESTADÃO–5/5/2009

A arte de
calcular o
valor de
uma marca

Quando entrar no ar, na inter-
net e na TV aberta, o filme
para a cerveja Karavelle estre-
lada por Seu Jorge não será
apenas mais um trabalho de
garoto-propaganda para o

cantor: ele é um dos sócios da
marca de cerveja especial.

Hoje vendida em supermerca-
dos voltados para as classes A e
B e em alguns restaurantes, a
cerveja ganhará um bar próprio

no bairro Jardins, em São
Paulo. A campanha, que en-
trará no ar na segunda quinze-
na do mês, vai coincidir com
a inauguração do espaço ex-
clusivo da marca.

O filme da Karavelle será
embalado por um jingle escri-
to e interpretado pelo pró-
prio Seu Jorge. Os sócios do
empreendimento, os empre-
sários Dinho Diniz e Otávio
Veiga, foram recrutados co-
mo backing vocals. O filme,
criado pela agência FCK! , foi
dirigido por Felipe Groisten.

A campanha também terá
versões para rádio e veículos
impressos.

Marina Gazzoni

A obsessão das empresas
de ter métricas para tudo
chegou ao marketing. O de-
sejo de mensurar ativos in-
tangíveis criou uma de-
manda crescente por con-
sultorias que traduzem em
reais o valor das marcas.
Neste ano, 23% dos presi-
dentes de grandes empre-
sas no Brasil disseram que
avaliam o valor financeiro
de suas marcas, ante 10%
em 2008, segundo pesqui-
sa do Grupo Troiano de
Branding feita entre maio
e junho.

“Os executivos sentem
uma necessidade em justifi-
car investimentos robustos
nas suas marcas. Para isso,
precisam saber quanto elas
valem e como fazer para va-
lorizar esses ativos”, diz Jai-

me Troiano, presidente do gru-
po Troiano, dono da Brands &
Values, empresa criada em
1999 para fazer avaliação finan-
ceira de marcas em parceria
com a Setape, especializada
em avaliação de ativos.

Além da Brands & Values,
outras consultorias se especia-
lizaram em calcular quanto va-
lem as marcas, como a BrandA-
nalytics e a Interbrand. Cada
uma definiu seu próprio méto-
do, mas todos eles misturam
conceitos tradicionais do mer-
cado financeiro de avaliação
de ativos com pesquisas que
medem a força da marca e seu
peso na decisão de compra – e,
consequentemente, seu poder
de geração de caixa futuro.
Com base em informações pú-
blicas das companhias, é possí-
vel, até mesmo, criar rankings
das marcas mais valiosas.

Uma das primeiras a mensu-

rar o valor financeiro de mar-
cas foi a Interbrand, que desen-
volveu em 1988 uma metodolo-
gia em parceria com a London

Business School. A empresa
oferece o serviço de avaliação
de marca no Brasil desde 2001,
além de consultorias de gestão
de marcas. “Hoje, um terço
dos nossos projetos envolvem
avaliação financeira de mar-
cas. Há quatro anos era um em
cada 15”, diz a diretora executi-
va da Interbrand Brasil, Daniel-
la Giavina-Bianchi.

Ferramenta. Segundo as três
consultorias, as empresas
usam o valor financeiro da
marca como uma ferramenta
de gestão do ativo. “Um dire-
tor de marketing não pode
mais sustentar de forma subje-
tiva que uma campanha foi
boa ou ruim. Ele precisa medir

a efetividade das ações de co-
municação e afirmar, por
exemplo, que uma campanha
adicionou R$ 10 milhões ao va-
lor de uma marca”, diz Eduar-
do Tomiya, sócio-fundador da
BrandAnalytics.

O banco Santander, por
exemplo, iniciou as análises fi-
nanceiras de marca no Brasil
após a aquisição do Banco
Real, em 2007, que acompa-
nhava o valor da sua grife des-
de 2005. O banco faz uma ava-
liação anual da sua marca no
Brasil – mas não abre o valor
dela. No ranking global da In-
terbrand, a marca é a 76ª mais
valiosa no mundo, avaliada em
US$ 4,77 bilhões.

“O mais importante para

nós não é a cifra de quanto
ela vale. Mas a conta nos
mostra de que forma pode-
remos alavancar a percep-
ção de valor da marca”, diz
a diretora de marketing e
marca do Santander, Paula
Nader.

A Alpargatas, dona de no-
ve marcas no Brasil, como
Havaianas, Topper, Rainha,
Mizuno e a recém-adquirida
Osklen, faz avaliações recor-
rentes dentro da própria
companhia de quanto cada
marca influencia na geração
de caixa da empresa, diz o
presidente da Alpargatas,
Márcio Utsch.

“A marca pesa imensa-
mente no nosso resultado.
Não temos condições de
vender os nossos produtos
sem uma marca forte. Seria
uma competição por com-
modities”, diz o presidente
da Alpargatas. “Somos uma
gestora de marcas”, conclui.

A Havaianas é a 22º no
ranking da Interbrand de
marcas brasileiras, avaliada
em R$ 306 milhões. Na lista
da BrandAnalytics de 2013,
a empresa está em 29º, ava-
liada em US$ 422 milhões.

As principais razões para
uma empresa avaliar finan-
ceiramente suas marcas é
monitorar o valor do ativo e
gerenciar –e justificar –a ver-
ba de marketing. Há, no en-
tanto, outras motivações pa-
ra as companhias buscarem
quantificar o valor das mar-
cas. Segundo Troiano, cerca
de 20% da demanda por ava-
liação de marcas na Brand &
Value é de empresas em pro-
cesso de compra ou venda.
“O valor da marca impacta
o preço da empresa.”

De olho no público
jovem, marca de uísque,
que tem Johnnie Walker
como maior concorrente,
aposta nas redes sociais

Alma do negócio. ‘Somos uma gestora de marcas’, diz Utsch, presidente da Alpargatas

Talento.
Seu Jorge
compôs a
música da
campanha
publicitária

Estreia Encontro com headhunter

● Marca bilionária
Jack Daniel’s é a 81ª marca mais
valiosa do mundo, avaliada em
US$ 4,35 bilhões pela Inter-
brands. É a segunda marca de
bebidas no ranking, atrás da Bud-
weiser, e a primeira de uísque

APOSTAR 
UM RIM NO JOGO 
DE CARTAS 
DO DIA ANTERIOR.

FÓRUM THE BEST OF CANNES.

Tem muitas maneiras idiotas de perder o melhor 
de Cannes. Mas só uma de aproveitar tudo isso 
em um dia: comparecendo ao Fórum The Best of Cannes. 

Reunimos o que aconteceu de mais relevante no festival. 
O Grand Prix de Direct, case do Metro Train, entre outros 
destaques e as novas tendências 
do mercado esperam por você.
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Painel Fábrica: Luiz Buono 
Tema: Transmídia, Storytelling, 
Branded Content, Authenticity

Painel Flag: Roberto Martini e Rodrigo Toledo
Tema: Como a tecnologia está 
infl uenciando a comunicação

Painel Coca-Cola/Heineken: Chiara Martini 
Tema: A visão do anunciante sobre Cannes

Painel Ogilvy: Hugo Veiga e Diego Machado
Tema: Criatividade Estratégica Case: Dove

Moderador: Glen Valente – SBT

CONFIRA O QUE VAI ROLAR:

INFORMAÇÕES:
 Telefone: 11 - 3813-0184
E-mail: produção@pscarneiro.com.br
Facebook: cannespreview 
www.canneswinners.com.br

Data: 13 de agosto
Horários: Fórum, das 14h30 às 18h30
Festa de Premiação: 19h
Local: Renaissance São Paulo Hotel
Espaço Havana Club

● Necessidade
“Os executivos sentem
uma necessidade
em justificar
investimentos
robustos nas suas
marcas. Para isso,
precisam saber
quanto elas valem
e como fazer para
valorizar esses
ativos.”
Jaime Troiano
PRESIDENTE DO GRUPO TROIANO

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




