
Ries fala sobre a guerra das marcas e as marcas da guerra 
 
Em visita ao Brasil, especialista ressalta a importância da credibilidade. Desde 1972, quando 
escreveu em parceria com Jack Trout uma série de artigos sobre posicionamento de marca, Al 
Ries se tornou uma espécie de pitonisa para os profissionais de todo mundo que trabalham com a 
criação e posicionamento de marcas. Sua capacidade antever novas tendências no mundo da 
comunicação e de consolidá-las em fórmulas fundamentadas o transformou em um dos autores 
mais lidos do planeta no seu segmento.  
 
Ontem Ries esteve em São Paulo, a convite da multinacional de comunicação Edelman, para 
apresentar uma palestra na Câmara Americana de Comércio sobre seu mais recente trabalho, "A 
Queda da Propaganda e a Ascensão das Relações Públicas". Além de falar sobre sua teoria de que 
é mais efetivo lançar novas marcas por meio de ações de relações públicas e assessoria de 
imprensa -porque estas se transformam em opiniões com credibilidade que dão sustentação à 
nova marca- do que com campanhas de lançamento milionárias, Ries falou sobre táticas para 
vencer a guerra por participação de mercado (que incluem quando e o quanto investir em 
publicidade) e também sobre o posicionamento de marcas norte-americanas no cenário 
internacional de repudio à guerra no Iraque.  
 
A criação de um inimigo  
 
Um dos conselhos de Ries para que uma marca alcance a liderança é: seja a primeira de sua 
categoria. Se não de fato, pelo menos na mente do consumidor. Entretanto se isso não for 
possível, o melhor apresentar a marca como a solução para uma situação incômoda. "Criar um 
inimigo pode dar direcionamento a campanhas publicitárias e isso funciona até para marcas 
líderes", diz Ries. "Nos EUA, o inimigo do McDonald’s não é o Burger King -a segunda empresa em 
participação de mercado que tem um terço do volume de vendas do McDonald’s- e sim a família 
que janta em casa. Por isso, foi feita uma campanha que incentiva as donas de casa a "tirarem 
uma folga" da cozinha e irem para as lanchonetes", diz.  
 
Ries mostrou que sucessos mundiais de vendas como Botox, Viagra e Prozac passaram anos 
construindo sua credibilidade por meio de opiniões qualificadas e testemunhos publicados pela 
imprensa independente. "Só depois de oito anos, Botox lançou sua primeira campanha 
publicitária, na qual investiu 50 milhões", diz Ries. O especialista afirma que são mais sólidas as 
marcas que primeiro crescem devagar e só depois utilizam a publicidade para expandir e 
multiplicar opiniões que o mercado já tem. "Porém se não anunciam no momento certo, correm o 
risco de perder participação de mercado."  
 
"Não se combate má propaganda com um anúncio." O autor de "A Era do Posicionamento" diz que 
quando uma marca ou empresa tem problemas e/ou está envolvida em um escândalo na 
imprensa e/ou em posição desfavorável diante da opinião pública, a pior solução é veicular um 
anúncio. Empresas como a Merryl Lynch tentaram e não tiveram sucesso. Depois dos atentados 
de 11 de setembro, o rei Fahd, da Arábia Saudita, fez uma campanha nas revistas norte-
americanas para mostrar que seu povo admirava os EUA e que eram uma nação amiga. O 
resultado foi altamente discutível. Mesmo assim, a estratégia foi imitada. "Pouco antes da guerra 
com o Iraque o governo dos Estados Unidos investiram US$ 15 milhões de dólares para mostrar 
aos países árabes o quanto os EUA amam os muçulmanos", diz Ries. "Isso é ridículo. É muito pior 
que ficar quieto."  
 
Pós-confito  
 
Sobre o impacto da guerra nas marcas norte-americanas com imagem fortemente ligada ao 
"american way of life" em um planeta que repudia o conflito, Ries responde com um exemplo: 
"Morei numa cidade em que 75% da população era de origem judaica. No entanto a marca de 
carro preferida pela comunidade era a Mercedes-Benz. Alemã. Eles odiavam a Alemanha e 



estavam longe de superar o trauma do nazismo. Mas, adoravam os carros porque os 
consideravam melhores que os das outras marcas. Por isso, mesmo que o mundo desaprove as 
ações do governo Bush, sua ligação com as marcas de origem americana é antiga e, para várias 
delas, não há sucedâneos com o mesmo padrão de custo-benefício ou com a mesma amplitude de 
distribuição."  
 
Segundo o autor, marcas como Coca-Cola, McDonald’s, Microsoft, Nike e Levi’s, que têm imagem 
fortemente ligada à do seu país de origem, são fortes para sobreviver à onda de rejeição. "No 
caso específico da Levi’s, o fato de ser de San Francisco -cidade onde ocorreram protestos contra 
a guerra- e por sua história com o movimento hippie, tende a ganhar a benevolência do 
consumidor", diz Ries. "As empresas têm dificuldade de se posicionar diante de questões políticas. 
Mas poderiam responder à imprensa quando são questionados sobre eventuais prejuízos à 
percepção de sua marca. A política do "sem comentários" não é a melhor saída."  
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