
Branding em tempo de
valorização

O tempo passa mesmo. Nem parece, mas faz uns
quinze anos que o termo comunicação integrada
passou a ser incluído no vocabulário dos profis-
sionais da área. Com o propósito de levar o espectro
das ferramentas de comunicação a operar como um
relógio, com todas as suas roldanas incorporadas a
um mecanismo maior e funcionando em perfeita
sincronia, este conceito vem, dia após dia, trazendo
maior coesão às mensagens difundidas por meio da
propaganda, promoção, incentivo, merchandising,
marketing direto, design e embalagem, entre outros
instrumentos de igual valia.

Enquanto algumas empresas ainda estavam
tentando assimilar as melhores práticas para admi-
nistrar essa proposta multidisciplinar, recentemente
uma nova palavra - branding - interveio nas ope-
rações de marketing, lembrando que já chegava a
hora de otimizar não somente a comunicação, mas a
própria gestão das marcas.

Pronto, estava instaurada a confusão. O que é isso?
De onde veio? E, principalmente, para onde vai nos
levar?

Na verdade, a incursão do termo apenas sen-
tenciou uma nova visão gerencial, oficializando a
efetivação de um movimento iniciado há mais de uma
década no mercado norte-americano, onde a compe-
titividade é tão insana, que implantar um novo negó-

cio, independentemente de sua área de atuação, ou
mesmo diferenciar um produto/serviço já estabe-
lecido em meio a tantos similares exige, na melhor
das hipóteses, esforços sobrenaturais.

Assim, nos anos 90, surgiram as primeiras
empresas de consultoria especializadas na cons-
trução e valor de marca (brand equity), bem como
as primeiras literaturas acerca do tema, apresentado
de forma sistematizada por visionários como Kevin
Lane Keller e David Aaker, que previram a eclosão da
guerra das marcas e alertaram que, no futuro bem
próximo, será mais importante possuir marcas domi-
nantes do que fábricas preponderantes.

A teoria está alicerçada no fato de que, em tempos
de alta competitividade, torna-se cada vez mais difícil,
desgastante e incerto sustentar a diferenciação unica-
mente em aspectos técnicos e funcionais. Por outro
lado, construir, fortalecer e manter marcas de su-
cesso exige estratégias de longo prazo, capazes de
manter coerência ao longo dos anos e uma perfeita
sintonia com o público consumidor.

O processo ganha complexidade ainda maior ao
pensarmos que, se os produtos e serviços são dotados
de apelo racional, as marcas, por sua vez, evocam
emoção, motivo pelo qual quantificar seu valor é tão
delicado quanto mensurar desejos, ambições e afetos.

Além disso, para mantê-la consistente no decorrer
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O branding pode ser definido como uma evolução
do conceito de comunicação integrada

dos anos, é determinante adequá-la às constantes
mudanças impostas pela sociedade e levá-la a
assumir uma postura proativa no mercado, de forma
que possa antever e interagir com os movimentos
futuros. Em síntese, é preciso mantê-la em constante
evolução, atendendo as exigências de seus diversos
ciclos de vida.

Tanto esforço, como garantem os experts na área,
tende a ser bem recompensado, visto que, quando
corretamente administrada, a marca pode valer mais
do que a própria empresa, agregando-lhe sentimento
e personalidade própria, com os quais estabelece um
vínculo emocional sólido e duradouro com o target.

Dessa forma, branding pode ser definido como
uma evolução do conceito de comunicação integrada,
no qual a marca - agora percebida e reconhecida
como o principal ativo das empresas - passa a ser o
centro de todo o processo.

Acertando os ponteiros

Especificamente no mercado brasileiro, a cada
ano, cerca de 100 mil novas marcas solicitam seu
registro junto ao Inpi - Instituto Nacional de
Propriedade Industrial, montante que representa, em
média, onze solicitações por hora.

Soma-se à alta competitividade as mudanças
comportamentais do consumidor moderno, que a
cada dia vem despendendo menos tempo nos
processos de avaliação de compra, preferindo optar
pela aquisição de produtos cingidos por marcas de
maior credibilidade.

Tendo em vista esse panorama, cada vez mais as
empresas atuantes no país vêm centrando sua atenção
às novas metodologias de gestão de marca, exigindo
de suas agências maior entendimento acerca do
conceito de branding. Contudo, a despeito dos elabo-
rados e longos discursos sobre o tema, ainda são
poucas as agências e empresas anunciantes que assi-
milaram os mecanismos dessa complexa engrenagem
e raríssimas as que têm conseguido aplicá-la de
forma efetiva em seus negócios.

Com o firme propósito de promover o acultura-
mento do mercado e capacitar as empresas no que
tange a construção, gerenciamento e valorização de

suas marcas, há precisamente um ano o Clube de
Marketing da ABA - Associação Brasileira de Anun-
ciantes - implantou o Comitê de Branding, presidido
por Marcos Machado, sócio-diretor da Top Brands
Consultoria.

Integrado por cerca de sessenta profissionais,
divididos em sete grupos de trabalho, em sua maioria
correspondentes às principais ferramentas da
atividade - naming, design, posicionamento/comu-
nicação, pesquisa, avaliação financeira, proteção
legal e intercâmbio com universidades -, neste curto
período de atuação o comitê já promoveu dezenas de
encontros entre seus membros; eventos específicos,
como o "ABA Branding", abertos a todo o mercado;
bem como a disseminação do conceito nas facul-
dades de comunicação e administração de empresas,
tendo conquistado a adesão da USP, GV, ESPM, PUC e
Faap, que deverão, inclusive, incluir a disciplina em
seus programas curriculares.

Com base em sua experiência à frente do comitê,
Machado arrisca dizer que, das trezentas empresas
atualmente associadas à ABA - que representam
quase 80% dos investimentos injetados em comuni-
cação no país -, cerca de 70% já têm consciência da
importância da gestão do branding como diferencial
competitivo, embora um percentual muito menor o
esteja administrando a contento.

Todavia, se avaliarmos a totalidade das empresas
brasileiras, incluindo as de pequeno porte, esse ín-
dice não atinge a casa dos 10%, visto que, atualmente,
grande parte das operações está lutando para fechar
o caixa do mês e não pode se dar ao luxo de pensar
em investimentos a longo prazo, alimentando um
perturbador círculo vicioso - não investe porque não
tem dinheiro, não tem dinheiro porque não investe.

Outra questão igualmente delicada é a falta de cul-
tura do brasileiro em investir em bens intangíveis, ao
contrário do que ocorre nos Estados Unidos e em
muitos mercados da Europa, com especial destaque
para a Inglaterra, um dos poucos países do mundo
cuja legislação permite às empresas lançar o valor de
suas marcas em seus balanços financeiros. "No Brasil,
isso só se aplica no caso de a marca ser adquirida de
terceiros", esclarece o especialista, deixando transpa-
recer sua indignação frente a tamanho anacronismo.

M E R C A D O GLOBAL - 1° TRIMEsTRE/2005 - N° 116 69



O resultado dessa miopia empresarial, como
coloca Machado, pode ser conferido no ranking dos
maiores exportadores mundiais, no qual, apesar dos
bons resultados recentes, o Brasil oscila entre a 35a e
40a colocação, revelando o baixo valor agregado aos
seus produtos, que tentam competir no exterior. Lem-
brando que a nossa tradicional marca de chocolates
Lacta é administrada pela Kraft e que a maioria de
nossos cafés - carros-chefes da nação - estão em po-
der da Sara Lee, o executivo adverte que, se as em-
presas nacionais não atentarem para a gestão de suas
marcas, continuaremos condenados a segundo plano.

A hora é agora

A tendência, portanto, assinala para uma maior
profissionalização do setor, o que inclui a especia-
lização dos executivos de marketing na prática do
branding. Atentas a esta questão, algumas empresas
vêm, gradativamente, implantando cargos suntuosos,
como o de "brand manager" ou "brand defensive",
entre outros equivalentes. Mas o grande desafio está
em fazer com que tais funções transcendam, de fato,
os cartões de visitas para construir, posicionar e
agregar valor às marcas, com o respaldo de uma
engenharia precisa.

Somente dessa maneira será possível vencer a
vulnerabilidade de nossas operações frente às
poderosas multinacionais. No que se refere a esta

questão, é oportuno lembrar que, embora as
primeiras invistam menos na prática do branding,
não existe uma diferença expressiva na visão da
relevância da marca como diferencial competitivo
entre as empresas de capital nacional e externo. Pelo
menos é o que apontou a pesquisa intitulada "A
utilização da marca como diferencial por empresas
brasileiras e estrangeiras" - realizada em conjunto
pela ABA e Top Brands -, apresentada ao mercado no
final do ano passado.

O estudo ouviu basicamente os diretores e
gerentes das áreas de marketing e comercial, bem
como gerentes gerais de quinhentas empresas
atuantes em diversos segmentos econômicos, com
predomínio dos de alimentos e produtos de higiene/
limpeza. Destas, 59% eram de capital nacional e 41%,
estrangeiro.

A análise detectou que as empresas estrangeiras
investem muito mais em marketing e comunicação
em relação ao respectivo faturamento, sendo que
entre as operações de capital nacional, somente 7%
revelaram investir índices superiores a 10% de seu
faturamento na área, contra 21% das estrangeiras.
Além disso, os recursos injetados em marketing e
comunicação também registraram maior crescimento
entre as estrangeiras, visto que 42% destas assegu-
raram este aumento, enquanto 38% das empresas
brasileiras chegaram à mesma conclusão. É impor-
tante lembrar ainda que, na ocasião, ambos os grupos
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pesquisados assinalaram a tendência à estabilidade
ou aumento nesse gênero de investimento.

Quando questionadas sobre suas crenças na
importância da marca no processo decisório do
cliente, 87% das empresas brasileiras e 97% das de
capital estrangeiro asseguraram essa convicção,
traduzindo uma clara noção de valor do brand. Um
levantamento curioso da pesquisa deu-se perante a
percepção das empresas nacionais, de que estariam
se esforçando mais do que suas concorrentes nas
atividades de branding. Mais especificamente, 44%
delas, contra 32% das estrangeiras, julgaram seu
esforço nesse sentido maior que a média do mercado.
Entretanto, em resposta à pergunta seguinte, as
operações brasileiras apresentaram maior insatis-
fação quanto aos resultados das atividades de
branding que elas próprias praticam, bem como em
relação ao posicionamento da marca da empresa
perante a concorrência.

Outro aspecto interessante apurado pelo estudo
diz respeito ao emprego das ferramentas de co-
municação. Enquanto as nacionais recorrem mais à
promoção, as de capital estrangeiro têm como instru-
mentos constantes a propaganda, bem como ações e
materiais de ponto-de-venda. Já ao avaliar as
variações nos orçamentos de marketing e comuni-
cação, foi constatado que, ao final do ano, as
estrangeiras tendiam ao corte de verbas, enquanto as

nacionais terminavam estourando seu budget.
Característica, aliás, bem própria do brasileiro.

Além disso, a pesquisa apurou que, na opinião de
23% das empresas de capital estrangeiro, as ações de
marketing e comunicação não resultam de um
planejamento técnico cuidadoso, ao passo que para
as operações nacionais, esse percentual cai para
18%. Assim, apesar das críticas - de teor unicamente
construtivo - proferidas ao longo desta matéria, não
há como negar que várias de nossas companhias
estão atentas à questão do branding e cientes de sua
valorização.

Mais do que isso, segundo Machado, algumas
operações nacionais o vêm orquestrando com extre-
ma primazia, como é o caso, entre outros exemplos
citados, da Natura, Banco do Brasil, Pão de Açúcar,
Havaianas - de enorme sucesso internacional -,
Habib's que já começa a incomodar o
McDonald's -, Metrô de São Paulo, ao qual a popu-
lação paulista atribui total confiança - e da própria
Rede Globo, que ele define como um extraordinário
exemplo de construção e gerenciamento de marca.

Não coincidentemente, todas têm em comum
bastante clareza em seu posicionamento, forte vínculo
emocional com o público e, evidentemente, estão
suportadas por um bom produto ou serviço, sem os
quais, convenhamos, não há como operar milagres.
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