


O MERCADO BRASILEIRO
DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO (TI) REVELA
SURPREENDENTE
VITALIDADE,
CONSIDERANDO AS
DIFICULDADES INERENTES
DE NOSSA ECONOMIA.
TEMOS EXCELENTES
INDÚSTRIAS DE SOFTWARE
COM SOLUÇÕES DE
RECONHECIDA QUALIDADE
PARA ATIVIDADES
FINANCEIRAS, TRANSAÇÕES
ELETRÔNICAS, ERPs,
CRM, BI, ENTRE
OUTROS. Temos também

excelentes integradores,

provedores de soluções de infra-
estrutura, internet, telecom e TI.

O crescimento se dá em taxas
razoavelmente vigorosas e agora
ainda vê uma janela de
oportunidades a partir das
possibilidades geradas pelo
mercado externo. Apesar dessa
aparente vitalidade, a maior parte
das empresas de TI do Brasil
ressente-se de uma ferramenta
importantíssima. Cada vez mais,
as soluções e o software
tornam-se mais parecidos,
melhores, superiores,
comoditizados. Os diferenciais de
funções, prazos de
implementação, aderência,
escalabilidade e integração com
software diverso de banco de
dados ou sistemas operacionais
não são mais diferenciais. São

tecnologia na velocidade
necessária para manter e fazer
frente às necessidades de
evolução de margens e receitas, e
de geração de recursos para
investimentos em upgrade,
imprescindíveis a qualquer
negócio baseado em TI.

Qual é o caminho mais
seguro para garantir então o
sucesso das empresas de TI? A
resposta é simples: comunicação.

Observando criteriosamente
as estratégias de comunicação das
empresas de TI, o resultado é
desalentador. Ou seja, à
consistente evolução da qualidade
de produtos, serviços e soluções
de TI, não houve o contraponto
necessário e indispensável da
profissionalização das estratégias
de marketing e comunicação.
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No mercado de TI, o que se nota é uma
comunicação cada vez mais comoditizada
para produtos comoditizados

premissas de competição, assim
como custo e suporte.

Nesse sentido, o segmento de
TI nacional, particularmente o de
software, parece caminhar
rapidamente para a consolidação.
O que significa isso? Que as
empresas, de maneira geral,
precisam comprar outras
empresas para incorporar novos
negócios e manter margens. O
problema é que o mercado
brasileiro não assimila tanta

Assim, vemos anúncios e
mais anúncios, eventos e mais
eventos, patrocínios e sites
similares. Comunicação
comoditizada para produtos
comoditizados. Evidentemente
que comunicação e marketing
por si só não construirão a
diferença absoluta entre a
aquisição de uma solução ao
invés de outra. Mas, certamente,
orientam o processo de escolha,
agregam valor, constróem



reputação, melhoram as
percepções, motivam a lealdade e,
fundamentalmente, moldam a
imagem e o posicionamento da
empresa e de seus produtos em
torno de uma ou mais marcas.
Claro que existem exceções. Mas
é difícil citar algo mais que cinco
ou seis marcas realmente fortes
sob os critérios mais apurados
de análise e gestão de marcas.
Mas essas exceções são
justamente aquelas que se
encontram com resultados
vistosos e fluxo de caixa robusto.

Marcas fortes são
imprescindíveis para o atual
estágio das grandes empresas
nacionais de TI. Marcas fortes
de software, de integradoras, de
fornecedoras de soluções, de
infra-estrutura e de produtos
diversos. Marcas fortes com
estratégias sólidas, integradas,
viáveis e capazes de impulsionar
negócios, gerar leads, fomentar
relacionamentos, consistentes e
uniformes, que, por sua vez,
ajudam a melhorar margens e
receitas. O que se nota ao
analisarmos a comunicação, além
da flagrante similaridade de
conceitos e imagens e apelos, é a
falta de coesão, coerência e
consistência nas estratégias.

Falta coesão porque vemos
campanhas desconexas umas com
as outras, com significativa falta
de continuidade de mensagem, de
freqüência e de apelos. Isso revela
ou falta de conhecimento dos
reais problemas ou dos objetivos
da comunicação. Muitas vezes um

anúncio não aborda a mensagem
de um banner digital e não se
coaduna com o site ou com o
portfólio corporativo.

Falta coerência porque as
ações de maneira geral não
refletem e não procuram abordar
diferenciais de produto ou de
serviço ou não apresentam
unidade ao longo do tempo, da
programação visual à
propaganda, da comunicação
digital ao endomarketing, do
marketing de relacionamento
ao relacionamento com canais
de venda ou parceiros. São
materiais sem integração e isso
em um segmento no qual
integração é a base para geração
de novos negócios. É elemento
default para qualquer solução.

Falta consistência porque
as ações mais parecem iniciativas
isoladas, no sabor de
acontecimentos ou fatos do que
propriamente fruto de uma
estratégia consolidada. As ações
não apresentam continuidade,
são pontuais como se devessem
cumprir um objetivo imediato.

Não há mais como fiar o
sucesso da sua empresa à força
inata de uma solução. Todas elas
se parecem e são praticamente
intangíveis, complexas em
relação a ganhos de performance
derivados de uma ou outra
funcionalidade. Se a sua empresa
trabalha com algum produto,
serviço ou solução baseado em
TI, e pretende fazer o negócio
crescer de maneira sustentada,
com margens saudáveis, investir

em comunicação e em gestão de
marcas - branding - é essencial,
urgente e inevitável. É a melhor
forma de proteger o negócio das
intempéries, oscilações e
debilidades de um mercado tão
incerto e competitivo quanto
o brasileiro.

Dê força e autonomia aos
profissionais de marketing,
busque uma imagem integrada a
partir de uma única agência de
comunicação, também
integradora, capaz de gerenciar
múltiplos processos e estratégias
simultaneamente, do branding à
implementação das mais diversas
disciplinas de comunicação. Dessa
forma, se otimiza custos e
investimentos e se obtém
resultados mensuráveis.

O mesmo rigor e excelência
necessários ao desenvolvimento
de software e soluções de TI,
ou seja da tecnologia, devem
fazer parte da comunicação.
Tecnologia forte só é
percebida a partir de uma
marca forte. O Brasil quer ver
marcas nacionais que sejam
representativas mundo afora
como Apple, IBM, Oracle e
Microsoft o são por aqui.
O momento é agora. Sem
marca, mesmo a mais
avançada tecnologia não será
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mais percebida.
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Fonte: B2B Magazine, ano 5, n. 54, p. 24-26, jun. 2005.




