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Teórico do posicionamento de marca fala sobre os rumos pouco explorados do marketing. Superar 
a lacuna de credibilidade da publicidade durante o processo de posicionamento de marcas -
especialmente as novas- é, segundo um dos mais festejados estrategistas de marketing do 
planeta, Al Ries, o maior desafio desse segmento hoje. "A publicidade não tem credibilidade com 
os consumidores, que estão cada vez mais cépticos e podem até rejeitar suas mensagens", diz o 
especialista.  
 
"Por isso, é importante encontrar o equilíbrio entre as diversas ferramentas de comunicação 
capazes de contribuir para o posicionamento das marcas e saber discernir o melhor momento de 
usá-las." Ries diz que o novo papel da publicidade é isolar a idéia central por trás da marca e 
encontrar formas de atingir o consumidor.  
 
No seu mais recente trabalho, "The Fall of Advertising & the Rise", Ries descreve o declínio da 
publicidade como meio para posicionar marcas novas e enfatiza que antes de virar anúncios e 
filmes publicitários, uma marca deve desenvolver seu prestígio com os consumidores, como 
antigamente: por meio do boca a boca. "Esse processo ocorre de forma mais lenta, porém tem 
mais credibilidade; na construção de uma marca, o melhor a fazer é ir devagar."  
 
Uma das edições de 1972 da revista Advertising Age trouxe o primeiro de uma série de três 
artigos escritos por Al Ries e Jack Trout, que lançaram o conceito de posicionamento de marca. 
Essa idéia produziu uma revolução na propaganda. De lá para cá, Ries se tornou um dos 
estudiosos dos fenômenos de comunicação via propaganda, ao mesmo tempo em que ganhou a 
reputação de garimpeiro de novas tendências e colecionador de "cases". Seu livro "The 22 
Immutable Laws of Branding", escrito em parceria com Laura Ries, foi um sucesso.  
 
A partir dos padrões recorrentes que identifica nesses estudos de casos reais, Ries aponta as 
estratégias vencedoras e as transforma em parâmetros de atuação. Essa é, também, a fórmula 
por trás do seu novo trabalho publicado nos EUA e que será editado no Brasil, ainda em 2003, 
com o título "O declinínio da Propaganda & O Despertar das Relações Públicas". "Só depois de 
obter uma base de reconhecimento com os consumidores é que a marca deve recorrer à uma 
campanha publicitária na mídia."  
 
Para a primeira fase, Ries recomenda que o processo de divulgação por relações públicas tenha 
como ponto de partida fazer o produto chegar aos formadores de opinião, os quais ajudarão a 
divulgar os benefícios com maior eficiência. Ries aponta empresas como Microsoft, Starbucks, Red 
Bull e Body Shop, que começaram a construir sua imagem por meio de relações públicas e depois 
passaram a investir em campanhas publicitárias. A rede norte-americana de cafeterias Starbucks, 
por exemplo, nos seus dez primeiros anos, gastou menos de US$ 10 milhões nos EUA, quantia 
modesta para uma empresa que hoje vende US$ 1,3 bilhão.  
 
"Entretanto, depois de algum tempo, o posicionamento por meio de relações públicas se esgota e 
começa a fase da publicidade, em que anúncios e filmes vão lembrar o consumidor do porquê ele 
deveria estar usando aquele produto." Ries admite que menos de 10% das empresas adota essa 
metodologia.  
 
"Existem ferramentas para posicionar marcas e incrementar as vendas além dos anúncios, como 
merchandising e promoção", fala o especialista. "Boa parte dos profis-sionais da área de 
marketing só consegue enxergar a publicidade como solução." Ries afirma que escolher o anúncio 
como panacéia para qualquer problema é um vício comum. "Boa parte das pessoas que trabalha 
no departamento de marketing das empresas vêm das agências de publicidade e o investimento 
em campanhas de impacto na mídia é uma escolha natural."  
 



"O dinheiro investido em propaganda é melhor aproveitado em marcas que estão indo bem. Nas 
de desempenho errático, o investimento não adianta." Ries aponta que estudos recentes mostram 
que os consumidores de determinado produto são mais sensíveis aos anúncios do que os que 
nunca os consumiram. "Isso prova que nem sempre o anúncio é capaz de vender, mas é capaz de 
manter um cliente fiel."  
 
O especialista diz acreditar que se uma empresa está com problemas, não há como resolvê-los 
veiculando anúncios. Para superar dificuldades é preciso repensar o que existe e desenvolver 
novas perspectivas sobre o produto, a marca, o serviço e o preço. "A comunicação por si não é só 
um ingrediente mágico e nem sequer faz parte da solução, é só conseqüência dele", diz um dos 
mais famosos gurus do marketing.  
 
No seu novo trabalho, Ries disseca os princípios para a criação de novas marcas globais. Para ele, 
muitas delas só são bem sucedidas quando corresponderem a novas categorias de produtos. "Isso 
aconteceu com a Apple, a Dell, a Red Bull", diz Ries. "Eles criaram categorias que depois que 
foram compreendidas pelo publico, conseguem crescimento contínuo." Segundo Ries, a 
importância de criar marcas destinadas à atuação global é enorme porque reflete a 
internacionalização dos hábitos de consumo. "Se você não cria uma marca global, alguém vai criá-
la e virá para o seu país para tomar seu mercado."  
 
Ries estará no Brasil no próximo dia 8 de abril para duas palestras especiais: uma, pela manhã, 
na Câmara de Comércio dos EUA (Amcham), para associados e convidados, e outra, no fim da 
tarde, para jornalistas e profissionais de relações públicas, encerrando o Congresso Brasileiro de 
Relações Públicas e Assessoria de Imprensa, promovido pela MegaBrasil, no Centro de 
Convenções Rebouças. A passagem do especialista pelo Brasil faz parte de uma turnê 
internacional que já esteve em vários países e que vai continuar rodando o mundo até outubro 
deste ano, em comemoração aos 50 anos da multinacional de relações públicas Edelman.  
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