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O movimento de concentração cria novos desafios para a gestão de marcas, ao colocar sob o 
mesmo guarda-chuva culturas e imagens corporativas muito diferentes. Mais e mais empresas, 
como a Nestlé, Unilever e HP, passaram por um processo de "limpeza" de seu portfólio. A lógica é 
investir mais e melhor em poucas marcas. Além de aspectos subjetivos, como dar maior 
transparência à comunicação e torná-la mais eficaz, a principal estímulo para a faxina no portfólio 
é a redução de custos.  
 
Na HP, essa reforma foi radical. Ao assumir o comando da empresa de tecnologia, Carly Fiorina 
eliminou 124 marcas do portfólio, restando apenas o nome que deu origem ao grupo: HP.  
 
No setor bancário brasileiro, por exemplo, grandes instituições compraram bancos ou carteiras de 
investimento com identidades corporativas e público-alvos bem distintos, o que os obriga a 
continuar investindo em linguagens diferentes. O Santander manteve a marca Banespa. O 
Bradesco, que é um banco popular, acaba de comprar a administração de recursos de um banco 
de elite, o JP Morgan. "Essas aquisições não são um problema necessariamente. A gestão 
dependerá muito da estratégia e da arquitetura de marcas definida em cada banco", o especialista 
Ricardo Guimarães, presidente da Thymus Branding. A segmentação e a entrada em novos nichos 
de mercado levam as empresas a trabalhar com submarcas.  
 
Foi isso que fez a HP na fusão com a Compaq. Apesar de todo o processo de unificação em torno 
da marca HP, a multinacional não abriu mão do Compaq, que se transformou em uma submarca. 
Mas essa foi a única exceção.  
 
Segundo Cristiana Brito, diretora de marketing da HP, uma pesquisa no Brasil mostrou que, 
depois da unificação, o reconhecimento da marca da empresa cresceu 350% entre 2000 e 2002 
no segmento de clientes corporativos. Entre os consumidores em geral, esse aumento foi de 
300%. "A identificação da HP, como uma empresa que faz parte do dia-a-dia das empresas, 
aumentou 56%", afirma Cristina.  
 
Guimarães afirma que há uma forte tendência de investir cada vez mais na marca corporativa, 
que vem assumindo um papel mais importante. É o caso da Unilever, que já começa a investir em 
anúncios com o seu próprio nome, e não apenas nas marcas dos inúmeros produtos que fabrica.  
 
"A sociedade está se organizando mais. A responsabilidade social dos fabricantes é algo cada vez 
mais cobrado. Os consumidores querem saber se o fabricante usa ou não mão de obra infantil e 
outros aspectos. As empresas também estão mais sujeitas a processos (judiciais)", explica o 
executivo, que participará de um seminário realizado pela IDC, em São Paulo, na semana que 
vem, sobre a construção de marcas fortes.  
 
Além da HP, Fernando Mazzarolo, vice-presidente de marketing da Coca-Cola - a marca mais 
valiosa do mundo - também trará a experiência do grupo. Segundo Mazzarolo, o segredo da Coca-
Cola é manter sempre os investimentos na marca, faça chuva ou faça sol, sem se deixar seduzir 
pela tentação de cortar despesas neste campo em tempos bicudos. 
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