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O construtor  
de marcas
Desde a fundação em 1974, quando ainda chamava-se Novamark, a Interbrand esteve 
diretamente envolvida na evolução do conceito por trás do trabalho de branding — que, 
quatro décadas depois, está muito além do registro de nomes, logotipos e identidades 
visuais, atividades que simbolizam os primórdios da disciplina. “Marcas são ativos vivos 
das empresas, podem decidir as escolhas do cliente e gerar lucro”, define Jez Frampton, 
CEO global da consultoria. Nesta entrevista, o executivo fala sobre os fatores 
fundamentais para fortalecer a imagem de uma corporação em um mundo de 
consumidores conectados pelas mídias sociais e explica por que as companhias 
tradicionais podem até sonhar mas nunca chegarão perto de ser uma Apple. A empresa, 
sob o comando de Tim Cook, assumiu, em 2013, a liderança do ranking Interbrand Best 
Global Brands, após 13 anos de domínio absoluto da Coca-Cola.

Por jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br 
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Meio & Mensagem — Como o trabalho 
de branding tem evoluído, para acompa-
nhar todas as mudanças recentes nos há-
bitos dos consumidores e na indústria da 
 comunicação? 
Jez Frampton — Entrei na Interbrand há 
15 anos. Naquela época, eu já acreditava 
que branding deveria ser o que é hoje em 
dia. Enquanto o mercado ainda via mui-
to o branding como algo relativo a logos 
e a identidades visuais, na Interbrand já 
se pensava muito além: a construção de 
marca já era vista como resultado de to-
das as interações possíveis entre marcas 
e os diferentes públicos — seja você um 
funcionário, um acionista ou alguém de 
fora da empresa. A grande mudança em 
curso é a consciência de que uma marca 
não diz respeito a logotipos. Marcas são 
construídas: deixaram de ser um logo e 
evoluíram para o que chamamos de ati-
vos vivos de uma empresa. São vivos por-
que estão em constante mudança, espe-
cialmente com a ascensão das redes so-
ciais. A opinião das pessoas sobre as mar-
cas muda frequentemente. E são ativos 
de negócios porque, se usadas apropria-
damente, podem decidir escolhas e pro-
mover fidelidade — ou seja, podem re-
verter em lucros. 

M & M  —  Q u a i s  s ã o  o s  p r i n c i p a i s 
 fundamentos para a construção de uma 
marca consistente nos dias de hoje?
Frampton — O primeiro é ter uma his-
tória bem definida, um propósito claro. 
Qual o posicionamento dessa marca em 
seu mercado, quais são as coisas que re-
presenta e a diferenciam? Em seguida, é 
preciso transformar isso em experiências 
que envolvam todos os seus pontos de 
contato, produtos e serviços, comunica-
ção, cultura e seus ambientes. E a terceira 
seria a habilidade para entender como es-

se conjunto gera valor. Unindo esses três 
pontos, que hoje têm um contexto digital 
e local muito forte, aumentam as possi-
bilidades de se obter sucesso. 

M&M — Quão determinante nas deci-
sões de compra são as impressões que as 
 pessoas registram sobre as marcas nas 
mídias  sociais? 
Frampton — O boca a boca sempre foi 
a maior influência sobre a decisão de 
compra das pessoas e, também, sobre 
a percepção delas quanto às marcas. As 
 pessoas sempre foram mais propensas a 
acreditar na recomendação de um ami-
go do que em qualquer tipo de publici-
dade ou ação de marketing — e eu diria 
que muitas dessas ações têm se tornado 
cada vez menos efetivas com o passar do 
tempo. O que não havia, quando eu estava 
começando na publicidade, vinte e tan-
tos anos atrás, era uma ferramenta pela 
qual você poderia acompanhar conver-
sas e exercer algum tipo de influência no 
que as pessoas pensam da marca. E isso 
vem sendo potencializado com o avanço 
das mídias sociais e dos celulares, que nos 
permite rapidamente nos conectar com 
outros consumidores e saber a opinião 
deles a respeito das marcas. Hoje em dia, 
há sempre alguém pelo menos um passo 
à sua frente, em qualquer tipo de proces-
so. Por exemplo: se você está pensando 
em comprar um carro, não é mais neces-
sário ir até uma loja fazer um test drive, 
pois, se souber procurar no lugar certo na 
internet, achará a opinião de uma pessoa 
que, poucos dias atrás, testou exatamen-
te o modelo no qual você está interessado 
e já postou a opinião dela sobre os pon-
tos que lhe interessam. Então, diria que a 
mídia social tem um tremendo impacto a 
respeito do que as pessoas pensam sobre 
as marcas e, consequentemente, das de-

cisões de compra. O grande desafio para 
os profissionais de marketing, donos de 
negócios e CEOs interessados no assun-
to é como se envolver com essas conver-
sas, porque há espaços nos quais, como 
representante de uma marca, sua parti-
cipação não é bem-vinda — você pode 
observar e escutar, mas não lhe é permi-
tido falar. E, por favor, a última coisa que 
se deve fazer é fingir ser alguém para en-
trar no meio dessas conversas. 

M&M — O que a ascensão de Apple, Google 
e Facebook no ranking de marcas globais 
mais valiosas da Interbrand demonstra pa-
ra as empresas de outros setores, como a 
Coca-Cola, que liderou por anos a lista? 
Frampton — A primeira razão (para a 
ascensão de marcas do setor tecnológico), 
e mais óbvia, é porque essas marcas têm 
vendido muito de seus produtos e servi-
ços. No frigir dos ovos, a avaliação de uma 
marca está atrelada ao sucesso nos negó-
cios: o que tentamos determinar é a pro-
porção das receitas de uma empresa ge-
rada pela força de sua marca, em termos 
de presente e de possibilidades no futu-
ro. Em muitos aspectos, as empresas de 
tecnologia têm sido mais bem-sucedidas 
em conquistar a preferência e a fidelida-
de do consumidor do que companhias 
de outros setores — então, boa parte de 
seus faturamentos está relacionado à for-
ça da marca. A partir disso, pode se esti-
mar que muitas dessas empresas relati-
vamente novas têm trabalhado e compre-
endido melhor o potencial de suas mar-
cas do que empresas mais tradicionais 
— mas só poderemos afirmar isso com 
certeza se daqui a cem anos o Google, o 
Facebook e a Apple continuarem vivos e 
relevantes, como é o caso da Coca-Cola. 
Outro ponto fundamental não tem a ver, 
necessariamente, com o fato de perten-

cerem ao setor tecnológico ou venderem 
muitos produtos, mas está relacionado 
ao impacto de seus produtos e serviços 
na sociedade e como têm mudado a ma-
neira que vivemos nossas vidas. O maior 
impacto da tecnologia, das redes sociais 
e dos aparelhos móveis é que literalmen-
te transformam o jeito que fazemos nos-
sas atividades e escolhas diárias — co-
mo selecionamos nossos produtos, con-
versamos com amigos, interagimos com 
colegas de trabalho. São mudanças fun-
damentais. Por essas razões, essas mar-
cas estão bem cotadas em nosso ranking. 

M&M — A Coca-Cola atua em uma  indústria 
que tem sido bastante questionada 
 ultimamente, a de refrigerantes, por con-
ta da questão do aumento da obesidade. O 
que a Coca-Cola pode fazer para aumentar 
o seu valor de marca, por ser inviável que 
mude o seu produto?
Frampton — Acho que o melhor exem-
plo, na verdade, é o que aconteceu com 
o McDonald’s, que há alguns anos se viu 
sob ataque e foi colocado no papel de 
grande culpado nas discussões da ma-
neira que as redes de fast food nos tor-
navam gordos e menos saudáveis. Eles 
começaram a acrescentar saladas a seu 
cardápio, o que foi visto com um pouco 
de descrédito, mas depois encontraram 
um caminho. Mudaram a composição de 
alguns lanches e se tornaram muito mais 
claros, em  suas mensagens, quanto ao que 
as pessoas ingeriam quando se alimenta-
vam em seus restaurantes. Eram questões 
que diziam respeito a todo o setor de fast 
food, mas o McDonald’s se tornou o al-
vo da imprensa por ser o número um. O 
mesmo acontece agora com a Coca-Cola 
e a Pepsi, que estão na linha de fogo na 
questão dos refrigerantes. Acredito que, 
ao longo dos tempos, toda marca se en-

jez frampton
Desde 2006 é CEO global da 
Interbrand, na qual ingressou há 
15 anos e onde também ocupou 
o cargo de CEO do escritório 
britânico da consultoria. Antes, 
foi diretor de planejamento 
estratégico da DMB&B e  Saatchi 
& Saatchi, em Londres.
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“Quando o executivo de 
uma empresa me diz 
‘queremos ser igual à 
Apple’, respondo: tem 
certeza? Porque o nível 
de mudanças 
necessárias para se 
chegar lá será brutal”

contrará pelo menos uma vez sob ques-
tionamento. Em primeiro lugar, é impor-
tante dar a cara a bater e lidar com a si-
tuação. Número dois: é preciso mostrar 
que a empresa está ouvindo as reclama-
ções e tomando ações a respeito, o que a 
Coca-Cola tem feito. Eles têm mandado 
aos seus consumidores a mensagem de 
que é preciso se exercitar e ter um esti-
lo de vida equilibrado e alimentação ba-
lanceada. E têm, sim, testado novos pro-
dutos, como a Coca-Cola Life, lançada 
na Argentina, com metade das calorias 
da Coca-Cola normal, além de promo-
ver as versões sem açúcar da bebida. Na 
comunicação, a Coca-Cola reforça que é 
uma marca para unir as pessoas, em mo-
mentos felizes, e não uma marca ligada 
à indulgência. A Coca-Cola é mestre em 
se reinventar (quanto à imagem) levando 
em conta as diferenças culturais entre as 
épocas — ainda que seu produto perma-
neça o mesmo por décadas.

M&M — O que falta às marcas  brasileiras 
para entrarem no ranking das marcas 
 globais mais valiosas? 
Frampton — Há um monte de lições sim-
ples — e muitas podem ser apreendidas 
a partir do trabalho da Apple. É preciso 
ter um propósito claro e simples, como já 
comentamos, para o que a marca repre-
senta. Isso é importante não apenas pa-
ra o grande público, mas para o público 
interno de uma empresa, e atrair talen-
tos de destaque à corporação. Empresas 

como o Google e a Apple sobrevivem for-
tes porque podem contratar os melho-
res. As pessoas querem trabalhar nes-
ses lugares porque acreditam no que se 
propõem a fazer como companhias. Co-
mo seres humanos, queremos um senti-
do para tudo o que fazemos. Também é 
preciso uma concepção clara de como 
se entregará inovação, porque o merca-
do muda cada vez mais rapidamente. O 
design se torna cada vez mais importan-
te: o trabalho da  Apple nessa área é ex-
tremamente benfeito, a ponto de mudar 
as nossas expectativas quanto a produtos 
de outras categorias. As pessoas se per-
guntam: por que a minha experiência 
nessa loja não é tão boa quanto em uma 
Apple Store? Ou: por que meu carro não 
tem um design tão atraente quanto meu 

iPhone? Já ouvi questionamentos desse 
tipo durante uma pesquisa focus group, 
dois meses atrás. 

M&M — O polêmico ex-CMO da General Mo-
tors, Joel Ewanick, afirmava que seu proje-
to era transformar a GM na Apple do s etor 
automobilístico. 
Frampton — Todas as empresas que-
rem ser a Apple em tudo mas poucas po-
dem ser a Apple em um único aspecto 
que seja. Liderança e gestão se torna-
rão problemas muito maiores nos pró-
ximos anos: a maioria das companhias 
continua estruturada como pirâmides: 
o CEO no topo, o conselho de diretores 
abaixo, e, depois, todos os departamen-
tos. Essa estrutura propicia o surgimento 
de todas essas grandes lacunas entre as 
diferentes áreas — o pessoal de vendas 
não fala com mais ninguém da empresa, 
os funcionários de desenvolvimento de 
produtos não se dão bem com os res-
ponsáveis pelo atendimento ao consu-
midor, e por aí vai. Esse é o grande pro-
blema de todo CEO nos dias de hoje, e 
a maior barreira para que uma empre-
sa se torne uma Apple. Uma informação 
não pode circular apenas de cima pa-
ra baixo numa corporação, em tempos 
em que a velocidade de mudança dos 
mercados é tão intensa. Então, quan-
do o executivo de uma empresa me diz 
“queremos ser igual à Apple”, respondo 
“tem certeza?”. Porque o nível de mu-
danças necessárias para se chegar lá se-

rá brutal. Resumindo: todos gostariam 
de ser igual à Apple, mas pouquíssimos 
chegarão sequer perto disso. 
 
M&M — Em que tipo de situação abrir mão 
de lucro pode gerar valor para a marca?
Frampton — Michael Porter já escreveu 
sobre valor compartilhado, um modelo 
que, para ele, se tornará mais frequente no 
futuro. Consiste em empresas trabalhan-
do muito mais próximas de organizações 
não governamentais e entidades sem fins 
lucrativos para construir modelos de valor 
compartilhado, nos quais ambos os lados 
acabam se beneficiando. Particularmente, 
acredito que o futuro será dominado por 
parcerias e colaborações, para se desen-
volver especializações e aproveitar opor-
tunidades de servir a grupos de pessoas. 
Na Interbrand, temos uma política que 
chamamos de One Firm, diretrizes pelas 
quais nos guiamos para sermos a mesma 
firma no mundo todo. Um dos princípios 
dessa política é a noção de generosidade. 
Se você acredita que só pode ser bem-su-
cedido tirando de outras pessoas, essa é 
uma atitude muito negativa em relação à 
vida. A realidade mostra que, quase sem-
pre, quanto mais você abre mão, mais re-
cebe de volta. Se você for generoso em 
sua conduta no mercado, engajando al-
guém ou outra companhia para ajudá-
-lo, estará criando um grande benefício 
econômico. Não diria que isso está rela-
cionado a sacrificar os lucros, mas, sim, 
a fazer um investimento. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1586, p. 6-7, 18 nov. 2013.




