
Quanto vale a sua marca? 

Marina Schmidt 

 

Estratégico para gerar valor, o marketing é um recurso cada vez mais indispensável às 

empresas, mas precisa estar amplamente alinhado às práticas corporativas para ser bem-

sucedido 

 

 
Cecilia diz que tendência é empresas também buscarem um propósito para suas marcas 

 

Qual é o valor de uma maçã para você? O fruto da árvore da sabedoria, descrito na Bíblia, é o 

mesmo que, no século XVII, inspirou o físico e matemático Isaac Newton a descrever a Lei da 

Gravidade. Mas a grande sacada ainda estava por vir. Em tempos de competitividade cada vez 

mais acirrada no mundo dos negócios, a simples imagem de uma maçã mordida vale US$ 98,3 

bilhões – essa é a cotação da marca Apple, a mais valiosa do mundo segundo o ranking 2013 

da consultoria Interbrand.  

 

O símbolo da Apple aliou a área de atuação da empresa – o desenvolvimento tecnológico – às 

simbologias históricas da maçã, trazendo para a companhia de Steve Jobs a inovação e a 

aquisição de conhecimento, conceitos valiosos para quem desenvolve computadores e 

softwares. Esse alinhamento é fundamental para consolidar uma imagem expressiva, mas não 

é tudo. Além de passar a mensagem, a marca tem que realmente refletir o propósito da 

empresa ou do produto. Não é tão fácil. Na verdade, tem sido cada vez mais difícil. As relações 

de consumo evoluíram tanto, que não adianta ter um bom produto com preço atrativo e 

campanhas de marketing poderosas e adotar atitudes que contrariem a expectativa dos 

clientes e da sociedade como um todo. 

 

A Apple, para se consolidar como a marca mais valiosa do mundo, desenvolve produtos para 

um público cativo, mas também bastante exigente. Os applemaníacos enfrentam filas 

gigantescas em todo mundo a cada novo lançamento de produto da marca e são os maiores 

propagadores da empresa. Mais do que isso, são defensores da Apple. Embora tenham críticas 

e sugestões de melhoria para os produtos que adquirem, dificilmente migrariam para a 

concorrência. O custo também não é parâmetro, já que os clientes da Apple estão dispostos a 

pagar o preço proposto. Mas será que eles estão dispostos a comprar produtos de uma 

empresa que emprega mão de obra escrava? 

 

A acusação já foi direcionada à Apple, assim como a outras empresas de tecnologia, como a 

Samsung e a própria Microsoft, a grande concorrente da Apple. Mesmo que as condições 

degradantes de trabalho sejam praticadas em fábricas parceiras e localizadas na Ásia, 

sobretudo na China, a responsabilidade das empresas não diminui. A marca, mais do que um 

símbolo do negócio, carrega consigo todos os atributos vinculados à empresa e seus produtos. 

Deixar de dar importância a um único aspecto pode ser determinante para manchar a imagem 

no mercado.  

 

Um propósito para sua marca 

 

A relação entre imagem corporativa e engajamento social tem convergido cada vez mais. A 

diretora-geral do Grupo Troaino de Branding, Cecilia Russo, exemplifica essa perspectiva 
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destacando uma das marcas que mais têm feito sucesso nos Estados Unidos, a empresa de 

calçados Tom’s, justamente por ter uma atitude mais alinhada à responsabilidade social. O 

produto deles é semelhante às nossas alpargatas, descreve Cecilia, mas a cada par do calçado 

vendido, a empresa doa outro para países como Etiópia, Quênia, Argentina e China. “A 

proposta é muito bacana e pegou o segmento jovem. Isso gerou um enorme boca a boca”, 

comenta.  

 

O site da marca exibe a orgulhosa quantidade de sapatos doados: 10 milhões de pares. O 

número revela o quanto a empresa vendeu nos últimos sete anos, quando a campanha foi 

iniciada. A companhia tem como slogan o termo “one for one” (um para um) e destaca que, 

além das doações, está investindo na produção de calçados nos países contemplados com as 

doações.  

 

“Uma tendência que vejo, e na qual acredito muito, é que as empresas vão buscar não só um 

posicionamento de marca, mas um propósito para sua marca, influenciando efetivamente na 

transformação do mundo. É uma coisa mais grandiosa, mas, em um prazo curto de tempo, as 

pessoas não vão querer comprar apenas um produto, mas vão querer também comprar 

propostas de empresas que não estão ali só para ganhar dinheiro, mas sim para deixar 

também alguma contribuição para a sociedade, para a vida das pessoas, de uma forma mais 

ampla”, projeta Cecília. 

 

O discurso soa utópico? Talvez, mas já está sendo explorado como diferencial por muitas 

companhias. O recado não vem dos profissionais de marketing, vem dos próprios 

consumidores, que sinalizam para essa tendência há pelos menos 20 anos. “Dos anos 1990 

para cá, fica evidente que as pessoas querem se relacionar com empresas que tenham 

valores, bandeiras e causas. Respeitar o consumidor é uma bandeira, mas não é só isso. A 

marca precisa fazer parte da vida dos consumidores”, ressalta o presidente do Grupo 

Competence, João Satt.  

 

Marketing: Não somos tão bacanas assim 

 

Quando dizemos que “alguém se acha”, nos referimos a certa arrogância notada em quem 

ressalta exageradamente qualidades que acredita ter, mas que, muitas vezes, não tem os 

atributos de que tanto se orgulha. Com as empresas não é diferente. Sabe aquela ideia furada 

do chefe, que você tem certeza de ser uma roubada, mas que para ele é a reinvenção da 

lâmpada? É mais ou menos assim que muitas corporações se comportam, avalia o presidente 

do Grupo Competence, João Satt. Um dos erros é apostar em produtos ou em comunicação 

sem saber o que os clientes realmente esperam. Ou seja, a empresa impõe o que classifica 

como o melhor para os consumidores. Só que nem sempre ela está certa. 

 

Sem uma visão de mercado e amplo conhecimento do público-alvo, dificilmente uma 

campanha de marketing ou a gestão da marca surtirá um efeito expressivo nos negócios. A 

avaliação inconsistente do mercado, destaca o presidente do Grupo Competence, João Satt, é 

outro ponto de entrave. “As estratégias falham quando não se analisa o cenário com precisão”, 

comenta. Satt elenca, abaixo, os principais focos de erros na gestão de marketing. 

  

 

Pouca pesquisa. Existem muitas empresas que acham muito e pesquisam muito pouco. Nós 

julgamos a nós mesmos, mas quem pode dizer se a gente é melhor ou pior é o consumidor. 

 

Cultura muito voltada para produção e pouco voltada para o mercado. É o caso do gestor de 

uma indústria que se sente confortável em comprar equipamento de R$ 500 mil e não vê 

necessidade em investir essa quantia para a comunicação. Ou seja, ele acredita muito pouco 

em comunicação. 

 

Qualidade da gestão. Muitas vezes, há um diagnóstico preciso, mas uma equipe de gestão não 

consegue trabalhar em cima dele. 
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“A empresa que pesquisa mais do que acha, que é orgânica e flexível, que evita feudos 

internos e tem nítida compreensão de que a empresa é olhada pelo seu todo obtém melhores 

resultados”, assegura Satt. 

 

Seis práticas para ter sucesso 

 

O marketing gera percepção de valor da marca, assegura Cecilia Russo, diretora-geral do 

Grupo Troiano de Branding. Mas como agregar valor à sua marca usando os recursos de 

comunicação? Abaixo, Cecilia, indica seis características de uma estratégia de marketing bem-

sucedida. 

 

Conhecer seu público-alvo. Não tem como desenvolver qualquer estratégia de marketing sem 

você saber com quem você está falando. Quando você sabe com quem está falando, vai 

ajustar forma e conteúdo. Nem sempre a empresa sabe quem é o seu cliente. 

 

Conhecer as necessidades da marca, da sua empresa. O que tem que mexer na imagem da 

empresa? Tem empresa que precisa gerar conhecimento, a estratégica de marketing tem que 

ter isso como foco. Em outras empresas, o problema pode ser a percepção de qualidade, 

então, o marketing todo tem que ser atrelado ao desenvolvimento e melhoria desse atributo. 

 

Ser claro nas mensagens de marketing e comunicação. Muitas vezes as pessoas fazem 

mensagens muito bonitas, mas muito pouco compreensíveis. Quantas e quantas vezes a gente 

vê propagandas na televisão e fica tentando entender o que essa empresa quis dizer? E o 

custo disso é o mesmo. 

 

Usar as ferramentas corretas para o seu objetivo. Não é porque está na moda, que todo 

mundo fala do ambiente digital, que você tem que jogar todos os seus recursos nele. É preciso 

pensar numa estratégia de mídia que sirva para o seu negócio. 

 

Foco na estratégia de marketing. Não adianta dar tiros para vários lados. Uma empresa nunca 

vai conseguir ser reconhecida por cinco atributos que a distinguem. Nenhum ser humano é 

capaz de guardar cinco atributos de uma empresa. Imagine quantas mensagens essa pessoa 

recebe por dia. Então, o foco é: se você quer ser percebido por credibilidade e inovação, 

martele nesses dois pontos, porque, se você quiser credibilidade, inovação, pioneirismo ou 

qualquer outra característica a mais, não vai ter impacto. 

 

Ser consistente nas estratégias de marketing. O marketing depende de você contar histórias, 

mesmo que sejam pequenas histórias da marca, mas de forma contínua. Você tem que ir 

alimentando esse seu interlocutor sempre. 

 

Marketing figura em segundo lugar na lista de prioridades dos gestores 

 

As empresas estão mais estratégicas e o marketing tem ganhado cada vez mais expressão 

nesse contexto. Isso é o que se pode empreender das duas primeiras pesquisas sobre as 

marcas nas agendas dos CEOs publicadas pelo Grupo Troiano de Branding. Na primeira edição, 

em 2008, as seis prioridades elencadas pelos executivos líderes de empresas eram: recursos 

humanos, vendas, marketing, planejamento, financeiro e pesquisa e desenvolvimento, nessa 

ordem.  

 

Cinco anos depois, esse ordenamento está rearranjado, indicando maior atenção não só às 

marcas, mas aos setores estratégicos das empresas. Em primeiro lugar, permanecem os 

recursos humanos, seguido de marketing e comunicação, planejamento, vendas, financeiro e 

produção e TI. “As empresas estão mais estratégicas”, sinaliza Cecilia Russo, diretora-geral do 

Grupo Troiano. “Prevalece, agora, uma visão de vendas de longo prazo. A construção do 

terreno para geração de vendas, e não vendas em si”, argumenta. 

 

Cecilia destaca que o marketing será bem-sucedido se estiver envolvido em um contexto 

amplo e vinculado a todas as pontas de atuação da marca. Observando as respostas dos 50 

presidentes, diretores executivos ou diretores-gerais de empresas consultados entre maio e 
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junho de 2013 para a pesquisa, é possível notar que os líderes estão não só cientes do papel 

do marketing do para os negócios, como também participando mais das decisões relativas ao 

tema. A pesquisa comprova que 81% dos entrevistados envolvem-se em todas ou quase todas 

as atividades relacionadas ao branding. 

 

“Existe uma visão que está sendo cada vez menos presente, que é a de que o marketing é 

despesa. Com as ferramentas de mensuração de resultados, é possível avaliar retorno das 

ações, e isso coloca o marketing num patamar muito menos de despesa e mais de 

investimento, como qualquer outro ativo que o empresário tenha”, explica Cecilia. Nesse 

sentido, o marketing ganha força, já que, no fundo, cada vez mais, os produtos ou serviços 

são mais similares, e o que conta, efetivamente, é a marca que está assinando. Para 91% dos 

entrevistados, a marca é o ativo intangível mais valioso de uma empresa.  

 

Existe uma consciência crescente de que marca se constrói de dentro para fora. Entre os 

temas com os quais os presidentes mais se envolvem na gestão das marcas estão a imagem 

corporativa, em primeiro lugar, seguida de comunicação de marketing e comunicação interna. 

 

A propaganda é alma do negócio ou o negócio é a alma da propaganda? 

 

 
Satt alerta para as necessidade de cuidados redobrados em tempos de comunicação 

instantânea 

COMPETENCE/DIVULGAÇÃO/JC 

 

A publicidade de marcas é um caminho natural para garantir visibilidade no mercado, mas, 

diferente do que prega o bordão, ela não é a alma do negócio. A relação, na verdade, é 

inversa: o negócio é que precisa ser a alma da propaganda. Novamente, prevalece a 

prerrogativa do discurso uniforme. “Hoje não adianta eu puxar a bandeira da sustentabilidade 

ambiental se eu não sigo isso”, salienta João Satt, presidente do Grupo Competence. “A 

publicidade precisa mostrar o modelo de relação da empresa com as pessoas”, sintetiza, 

lembrando que o consumidor não quer mais ser iludido com falsos testemunhos.  

 

Em tempos de comunicação instantânea, esse cuidado é fundamental para evitar a propagação 

negativa da marca, gerando até mesmo os boicotes que volta a meia voltam a ser defendidos 

nas redes sociais contra marcas que divulgam produtos e mensagens em desacordo com o que 

oferecem ou assumem posturas totalmente desalinhadas quanto aos anseios da sociedade.  
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Um caso recente de boicote é o da marca de massas Barilla, uma das líderes no seu segmento. 

Não é contra a qualidade dos produtos ou mesmo contra o preço que os consumidores têm 

protestado, mas contra uma declaração do presidente da marca, Guido Barilla, que disse a 

uma emissora de rádio que jamais usaria um casal homossexual nas campanhas publicitárias 

da empresa. O recado dos consumidores, que imediatamente iniciaram a campanha contra a 

marca, é claro, e já mencionamos aqui: clientes compram mais do que produtos, compram os 

propósitos da marca. E se a marca não vem imbuída de propósitos, ela perde a força. Neste 

ano, a pesquisa com CEOs do Grupo Troiano de Branding apurou que 94% dos entrevistados 

concordam que marcas sem um claro propósito são marcas sem alma. 

 

A publicidade bem sucedida tem de vir imbuída dos valores da empresa, de seus propósitos. 

Um caso de sucesso agora: a Fiat. A diretora-geral do Grupo Troiano de Branding, Cecilia 

Russo, destaca que o sucesso por trás da campanha Vem Pra Rua, que foi concebida para ser 

relacionada com a Copa do Mundo no Brasil, mas que acabou virando hino nos protestos 

sociais de junho, está nos moldes das campanhas da marca há muito tempo. O slogan “tá na 

hora de rever seus conceitos”, vinculado à divulgação do Palio, é prova disso. Assim como o 

recente “você no comando”, de 2007. “Isso mostra que empresa está atenta ao seu tempo, 

traduz as tendências sociais”, analisa Cecilia. 

 

#VemPraRede 

 

Outro aspecto que fortaleceu a campanha #VemPraRua da Fiat foi a mobilização nas redes 

sociais. É impossível para qualquer marca ignorar o impacto delas no sucesso das campanhas. 

“A lógica da comunicação mudou muito com o movimento digital.  

 

Hoje, essa lógica segue no sentido colaborativo, uma mão dupla, com feedback instantâneo. O 

poder antes estava muito nas empresas, e mudou para mãos em que prevalece o poder de 

propagação do consumidor”, dimensiona o diretor de pós-graduação e extensão da ESPM Sul, 

Genaro Galli. 

 

O ponto principal, assegura Galli, é analisar tendências a comportamentos sociais, ler as 

tendências relacionadas ao comportamento. Quem fizer isso, dificilmente negligenciará não só 

a expressividade do ambiente virtual como as novas formas de relacionamento com os 

clientes.  

 

A promoção de experiências de compras é uma delas, detalha Galli. “Muitos consumidores vão 

ao varejo, experimentam o produto e acabam comprando no e-commerce do concorrente. Eles 

compram pelo menor preço. Os novos canais atrapalham quem não consegue oferecer um 

valor agregado ao cliente, é o que a gente chama de experiência de compra.” 

 

Fonte: Jornal do Comércio RS on-line [Portal]. Disponível em: 

<http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=136935>. Acesso em: 14 out. 2013. 
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