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Elas são a bala de prata do marketing: as pessoas que reali-zam as vendas para você, e de uma 
maneira mais eficien-te porque não estão na folha de pagamento da companhia. Elas estão 
alavancando as vendas de empresas tão variadas como a BMW, Clinique e Richer Sounds. 
Senhoras e senhores, apresentamos os defensores de marcas. 
 
A maior parte das empresas concentram, de forma errada, sua atenção na obtenção de novos 
clientes ou em aumentar os gastos dos clientes menos assíduos. Mas há uma maneira mais 
eficiente de aumentar as vendas e a base de clientes — restringindo os esforços a dois grupos, 
que nós classificamos de defensores ativos e influentes. 
 
O primeiro grupo é formado de clientes que usam regularmente seus produtos, transformando-os 
em fonte de informações confiáveis e de credibilidade para o mercado. O estilo de vida desses 
clientes reflete os valores de sua marca. Eles falam sobre você e influenciam clientes indiferentes 
ou pessoas que ainda não são clientes a comp rarem seus produtos. Eles são, talvez, o 
instrumento de propaganda mais forte que você tem.  
 
O segundo grupo, os influentes, desempenham seu papel de uma maneira mais ampla. Conforme 
define o centro de estudos NOP World, eles são os 10% da população que definem tendências, 
moldam a opinião pública e influenciam as compras dos outros 90%.  
 
As pessoas pedem a eles conselhos sobre como votar, o que vestir, onde comer ou qualquer outro 
aspecto da vida que envolva escolha. Com pesquisas mostrando que a propaganda boca-a-boca 
pode ser mais eficaz do que a propaganda tradicional, nenhuma empresa pode ignorar essas duas 
peças. 
 
Mas há grandes diferenças entre as taxas de sucesso de diferentes setores em explorá-las. As 
fabricantes de automóveis tendem a gozar de níveis  elevados de proteção dos clientes. Elas têm 
um produto caro, que é um bom assunto para conversas, gozam de ampla exposição na mídia e 
são normalmente vistas como um prolongamento da personalidade do comprador. 
 
Se olharmos para o percentual de clientes de um de carro que contam como defensores ativos da 
marca, endossando pessoalmente os valores da marca que escolheram para outras pessoas, a 
Mercedes-Benz aparece no topo da lista, com 59%, seguida da BMW com 51%. 
 
Tais companhias podem se beneficiar da maior lealdade do cliente, de menores custos de 
aquisição e ágio de preço, em uma era em que as técnicas tradicionais de marketing para a 
obtenção de objetivos como esses estão sendo cada vez mais questionadas. 
  
Em contraste, o setor de serviços financeiros tende a sofrer com baixos níveis de defesa do 
cliente. Para muitos, é difícil distinguir um produto financeiro de outro. Não é um setor que vai 
fornecer Um bom assunto para uma conversa entre amigos e não é visto como reflexo do estilo de 
vida de seu comprador. Esse setor tem um nível médio de defesa do cliente de cerca de 14% 
(menor que o de muitas redes de supermercados). 
 
Então, o que pode ser feito pelos setores, ou companhias, com baixos níveis de defesa de marca?  
 
A boa notícia é que, conforme mostrado acima, a defesa de marca pode ser medida. 
 
O primeiro objetivo é manter o cliente. O segundo é "adquirir" tal posição na mente desse cliente 
de forma que ele, ou ela, vai subir o próximo degrau na escada do valor e se tornar um 
embaixador, ao invés de um mero gastador passivo. Embora fazer isso seja mais difícil para 



algumas marcas, principalmente para as globais e do mercado de massa, há alguns princípios-
guias que se aplicam bem através dos setores. 
 
Um deles é que as mensagens precisam ser simples, diferentes e transmissíveis. Um segundo 
princípio: se os empregados não compartilham nem mostram paixão, exaltação e apego 
emocional a uma marca, como eles podem esperar que os consumidores façam isso? Isso deveria 
se aplicar do presidente do conselho de administração para baixo. Os indícios verbais e não-
verbais do staff de vendas são a chave. 
 
Um terceiro princípio: a propaganda boca-a-boca é uma faca de dois gumes. As histórias de 
horror de clientes podem ter tanto impacto, se não mais, do que os elogios, e o processo de 
"reclamações" de uma empresa geralmente é a maior causa de descontentamento dos clientes. 
 
Desse modo, não incorra no erro de encaminhar as coisas para o "departamento de reclamações". 
Todos os funcionários devem ser encorajados a interagir com os clientes insatisfeitos. Se eles 
resolverem bem as reclamações, os clientes não só irão embora felizes como retornarão, e dirão a 
outros que tiveram uma boa experiência. 
 
Mais uma vez, o ponto é melhorar a experiência para os clientes já existentes, ao invés de 
conquistar novos clientes. 
 
Conseguir uma forte taxa de defesa de uma marca não é fácil. Leva tempo e treinamento. Mas 
pode ser a ferramenta mais poderosa da armadura de uma marca. Seu objetivo geral é colocar os 
clientes mais alto na "rede de valor", sem no entanto comprometer a independência, objetividade 
e integridade pessoal destes. 
 
E com estudos mostrando que a propaganda boca-a-boca pode ser até 42% mais eficiente do que 
uma campanha publicitária tradicional, que empresa pode se dar ao luxo de ignorá -la hoje em 
dia? 
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