
No Brasil, cerca de 100 mil marcas novas
são registradas por ano, segundo o Institu-
to Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).
Essa demanda é crescente, principalmente,
no setor de serviços (telecomunicações e in-
ternet), que nos últimos anos foi responsá-
vel por 23% dos registros solicitados à en-
tidade. Em segundo lugar, aparecem os pro-
dutos alimentícios (7%), seguidos pelas in-
dústrias têxtil (5%) e farmacêutica (3%).
"Até 1999, as áreas de alimentação e con-
fecção lideravam o ranking", complementa
a diretora de marcas do Inpi, Maria Eliza-
beth Broxado.
Segundo ela, dados do instituto apontam a
existência de mais de l milhão de marcas
registradas no Brasil. Com tanta concorrên-
cia, empresas de diferentes segmentos am-
pliam seus investimentos na construção e

manutenção de ícones com personalidade e
vínculo emocional com o consumidor. Es-
pecialistas estimam que o gerenciamento de
marcas movimente R$ 50 milhões por ano
no país. "Essa verba é dividida entre escri-
tórios de design, institutos de pesquisa que
avaliam valores intangíveis (marcas, paten-
tes, capital humano, tecnologia e banco de
dados de clientes) nas empresas e consulto-
rias", explica o presidente da Troiano Con-
sultoria de Marca, Jaime Troiano, que há 15
anos atua no setor.
Ele, que tem entre seus clientes Elma Chips,
C&A e Brastemp, alerta: "Muitas vezes, a
busca do retorno a curto prazo e o desenvol-
vimento de ações sem referência estratégica
comprometem o fortalecimento do maior
ativo da organização e sua ferramenta mais
poderosa para a geração de negócios."
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Em função do crescente interesse dos exe-
cutivos brasileiros pelo tema, há dois anos
o profissional firmou uma parceria com a
Setape Assessoria Econômica para a criação
da Brands & Values, especializada na ava-
liação econômica de marcas. "O investi-
mento não deve ficar restrito à área de mar-
keting, mas a todas as atividades que esta-
belecem um contato da empresa com o
mercado, das recepcionistas aos caminhões
da frota, passando pela qualidade dos itens
oferecidos."
A preocupação dos brasileiros em relação à
manutenção de suas marcas já está presen-

te até em empresas do segmento business to
business, como informa o sócio e diretor da
Meglio Consultoria & Design, Luiz Fernan-
do Lucas. Há seis anos atuando na área, o
executivo já desenvolveu diversos trabalhos
para companhias como a Metalúrgica Barra
do Piraí, um dos maiores compradores de
plástico e aço do país.
De acordo com Lucas, que até março firma-
rá uma parceria internacional com um gru-
po ligado à área de marketing, um projeto
de construção ou manutenção de marca
pode custar de R$ 2 mil a R$ 2 milhões, de-
pendendo da necessidade do cliente.
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Seguindo a tendência do mercado no ano passado, a BC&H De-
sign, de César Hirata e Hélio Mariz de Carvalho, se associou com
a Future Brand, do grupo McCann-Erickson. "Hoje, fazemos parte
de uma rede global de consultoria e criação de marcas", detalha
Hirata, que encerrou 2002 com uma receita 40% maior do que a
obtida no ano anterior.

Reformulações
Entre os cases criados no último ano pela Future Brand BC&H está
a integração das marcas São Luiz e Tostines sob a marca Biscoi-
tos Nestlé e o programa de identidade corporativa Grupo Votoran-
tim. "Antigamente, um forte apelo visual bastava para manter na
liderança empresas como Shell e IBM. Agora, as marcas precisam
ter personalidade para manter um bom desempenho", argumenta
Hirata.
Essa mudança pode ser notada no reposicionamento de grandes
marcas, como Coca-Cola (avaliada em US$ 69,64 bilhões e pri-
meira colocada no ranking das cem maiores marcas do mundo,
publicado anualmente pela Interbrand) e Nike (que ocupa o 35°
lugar, com um brand value de US$ 7,72 bilhões). Desde os anos
70, essas são algumas das companhias que tentam superar as ba-
talhas travadas por seus concorrentes na área de gerenciamento
de marca.
A Pepsi, por exemplo, com a campanha "Geração Pepsi" (lançada
em 1976), elevou seu market share de 6% para 17,9% nos Estados
Unidos, encostando nos 23,9% de participação da Coca. Na tenta-
tiva de recuperar o crescimento nas vendas, que despencou de
13% para 2% ao ano, no final de 1984, a multinacional lançou a
New Coke no mercado doméstico. A alteração da fórmula da be-
bida após 99 anos despertou o descontentamento dos consumido-
res e a crítica por parte da mídia. Seis meses depois do lançamen-
to, a Coca-Cola recolocou o sabor clássico no mercado junto com
a novidade. A iniciativa de manter as duas "colas" aumentou a
venda desses refrigerantes em 10%, elevando o market share para
40%, contra os 31% da Pepsi, que segundo estudos da Interbrand
aparece em 45° lugar, estando avaliada em US$ 6,4 bilhões.
Já a Nike perdeu a liderança do setor por volta de 1987, quando a
Reebok (que em 2002 não foi classificada no ranking da Inter-
brand) reformulou a marca e lançou o primeiro tênis desenhado
para atletas femininas - um nicho crescente na época. Naquele
ano, as vendas da Reebok atingiram US$ 1,4 bilhão contra os US$
900 milhões de sua principal concorrente. Para reverter essa situa-
ção, a Nike ampliou o mix de produtos, passando a vender calça-
dos de passeio (sandálias e botas) e vestuário esportivo, como uni-
formes para times universitários de futebol americano e acessó-
rios para exercícios. Isso aumentou o potencial de crescimento da



empresa, que no final
de 1995, possuía uma
liderança de 35% nas
vendas. Junto com a
reformulação dos ne-
gócios, a Nike se desta-
cou por investir cerca de
US$ 400 milhões por ano
em patrocínio esportivo para
associar sua imagem a atletas vencedores.
A estratégia amortizou o impacto das críti-
cas sofridas pela empresa, nos anos 90, por
concentrar toda produção em uma rede
composta por mais de 500 fornecedores de
países asiáticos, com o" intuito de baratear
os custos.

As mais valiosas
A idéia de que a marca deve ser utilizada
como ferramenta para elevar os lucros das
organizações fez surgir a Interbrand, con-
sultoria londrina criada em 1974, que

anualmente publica
um ranking com as cem marcas

mais valiosas do mundo.
Para fazer a medição, a empresa do grupo
Omnicom analisa o desempenho financeiro
de 500 companhias e seus ativos intangí-
veis, além de projetar resultados econômi-
cos futuros. "O valor de grandes ícones,
como Coca-Cola, é composto por 95% de
ativos intangíveis e 5% de tangíveis, como
maquinário, frota de caminhões e fábricas
pelo mundo", explica o diretor-geral da In-
terbrand no Brasil, Alfredo Alves de Lima.
Segundo ele, com esse tipo de laudo é pos-
sível mensurar até o retorno que cada ação
de marketing traz para determinado produ-
to ou serviço. O estudo também auxilia no
processo de aquisição de empresas, permi-
tindo comparar se é mais vantajoso criar
uma marca ou comprar uma já existente.
Essa medição poderia ter evitado, por
exemplo, o erro cometido pela Quaker, que
em 1994, quando era dona do isotônico Ga-
torade, adquiriu a Snapple, empresa de su-
cos de fruta efervescentes, como forma de
ampliar seus negócios. "Os consumidores
das duas bebidas não eram os mesmos e a
Quaker não soube administrar a nova mar-
ca, que comprou por US$ 3 bilhões e ven-
deu por menos de US$ 300 milhões", anali-
sa o diretor de brand value management da
Interbrand, Eduardo Heiji Tomiya.
Com essa filosofia, a organização presta
consultoria de marca para 80% das 500
maiores empresas dos EUA, como IBM (3a

posição no ranking mundial, avaliada em
US$ 51,19 bilhões), Hewlett-Packard (14a

colocação, US$ 16,78 bilhões) e American
Express (15° lugar, com brand value de US$
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16,29 bilhões). "Marcas fortes possibilitam a venda de produtos e
serviços acima do valor praticado pelas commodities no mercado,
fato que gera riquezas para a nação", acrescenta Tomiya.
Para o diretor de marketing da IBM Brasil, Mauro D'Angelo, esse
gerenciamento possibilita a realização de ações integradas que re-
fletem a imagem de liderança tecnológica da organização. "A IBM
é sinônimo de soluções para a melhoria de negócios empresariais,
mas para isso aplicamos anualmente US$ 5 bilhões em pesquisas
e desenvolvimento de novos produtos." O investimento possibili-
ta à multinacional registrar 3 mil patentes de hardwares e softwa-
res por ano.
"Como a empresa é globalizada, desenvolvemos anúncios mun-
diais ligados a temas atuais e futuristas para manter a identidade
da marca", acrescenta DAngelo. A partir de uma reestruturação
baseada nos relatórios da Interbrand, em 2001 a companhia não
só alinhou sua comunicação como passou a trabalhar apenas com
uma agência de publicidade, a Ogilvy. A filial está entre os dez
maiores negócios da companhia no mundo. "Brasil, China e índia
fazem parte do foco de investimentos da IBM este ano", observa o
diretor de marketing da empresa, que em agosto comemorará 85
anos de atuação no país.
O escritório brasileiro da Interbrand foi montado há três anos, mas
desde 1995 ela atua no mercado. "Temos 15 clientes e até março
lançaremos a segunda edição do nosso ranking regional, com as
20 maiores marcas nacionais", adianta Lima.
No primeiro estudo, realizado em maio de 2001, o Itaú ficou em

primeiro lugar (cotado
em US$ 970 milhões),
seguido por Bradesco
(US$ 697 milhões) e
AmBev (US$ 667 bi-
lhões). Ao todo, 12 empre-
sas foram selecionadas.

Erros freqüentes
O presidente da JR
Brands, José Roberto
Martins, questiona a uti-
lidade dessa classificação.
"Para avaliar quais são as
mais valiosas é preciso
saber se a marca dá lucro
e isso jamais será revela-
do pelas empresas bra-
sileiras. Mesmo assim,
as organizações investem



na medição de valores para efeito de gestão e
não de mercado."
De acordo com o autor do livro "Branding"
(Negócio Editora), nos últimos dois anos o
termo virou moda e ocasionou uma invasão
de consultorias especializadas no país. "An-
tigamente, a marca era um apêndice do
marketing, que ficava centralizado nas
agências de publicidade. Hoje, ela recebe
um tratamento diferenciado e é considera-
da um elemento de valor nas organizações."
Atuando há dez anos no setor, Martins afir-
ma que mais do que investir em
novas ferramentas para a
construção de grandes íco-
nes, o que falta no país é
bom senso entre a classe
empresarial durante
as tomadas de
decisão. "A idéia
de lucro a curto
prazo faz com
que algumas or-
ganizações mu-
dem as embala-
gens, diminuindo a quantidade do pro-
duto mas não o preço, procedimento que
prejudica a imagem de qualquer tipo de
marca."
Ele, que já desenvolveu projetos para Arno,
Ceratti e Caixa Econômica Federal, afirma
que o gerenciamento de marca oferece be-
nefícios a longo prazo. "Mas muitos execu-
tivos optam pelo lucro em curto período. A
prova disso é o alto índice de recall na in-
dústria automobilística, que convoca o con-
sumidor para a substituição de peças logo
após o lançamento."
Segundo o presidente da JR Brands, outro
engano cometido pelas companhias é sacri-
ficar o "price premium" em função do au-
mento da participação de mercado. "Foi o
que aconteceu com Omo quando Ariel en-
trou no segmento nacional com uma série
de ações de marketing. Na maioria dos ca-

sos, a guerra de preços nos pontos-de-ven-
da prejudica as empresas envolvidas."
A extensão exagerada de marcas também
pode afetar a imagem e os resultados finan-
ceiros. "Essa estratégia adotada pela Nestlé
não sustenta o price premium, porque au-
menta o volume comercializado, mas para o
consumidor a marca vira commodity", con-
clui Martins.
Para Ana Couto, que este mês inaugura uma
filial em São Paulo de sua consultoria Ana
Couto Branding e Design, alguns ícones,

como Hering e Estrela, passaram a ser
mal trabalhados por falta de foco na

estratégia. "Ambas envelheceram e
perderam os postos assumidos,

uma vez que já estiveram
mais próximas das

crianças."
A t u a l m e n t e ,
Ana trabalha
na reestrutura-
ção da imagem
da Gradiente,
por meio do

alinhamento dos produtos a atributos
como emoção e inovação, pa ra atingir
os jovens. "A companhia entendeu que es-
tava se distanciando do consumidor por ser
reconhecida como a marca dos pais". StarO-
ne, Companhia Vale do Rio Doce e Sendas
também compõem a carteira de clientes da
consultora carioca.
Segundo ela, um dos cases brasileiros de
sucesso é a Natura, "que utiliza o conceito
de branding de forma correta. A imagem
transmitida está totalmente alinhada com a
natureza de seu negócio".
O responsável pela construção da marca ci-
tada por Ana, o publicitário Ricardo Gui-
marães, conta que o trabalho criado para a
Natura foi o primeiro plano completo de
branding apresentado por sua antiga agên-
cia, a Guimarães Profissionais, em 1993. "A
empresa se destacou por acreditar nos valo-
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res e princípios relatados pelas campanhas publicitárias, como a
luta contra os estereótipos de beleza e a biodiversidade com sus-
tentabilidade."
À frente da Thymus Brand, consultoria fundada em 1999, ele res-
salta que a filosofia de gestão da marca envolve desde o design
dos anúncios de recrutamento e de cursos de treinamento até a
administração de crises, passando pelo cartão de visita dos funci-
onários. "A comunicação integrada cria condições para que a em-
presa interaja com sucesso junto aos diversos públicos."
Para auxiliar esse processo, Guimarães desenvolveu o Brand Score
Card, instrumento para avaliar o retorno das atividades da compa-
nhia. "Com ele é possível administrar o equity (atributos e asso-
ciações) da marca." Banco Real ABN Amro, Organizações Globo e
Droga Raia estão entre os que usam a metodologia da Thymus
Brand. "Encerramos o ano com faturamento de R$ 2,2 milhões e a
expectativa é de fechar 2003 com uma receita de R$ 3,5 milhões."
De acordo com a vice-presidente de planejamento e pesquisa da
Salles DArcy, Maria Angela Zampol, um estudo feito nos EUA e
na Europa, em 2002, mostra que o consumidor dos grandes cen-
tros é impactado diariamente por 3 mil marcas, do momento em
que acorda até quando vai dormir. "Isso significa que se a propos-
ta não tiver relevância, o consumidor não é capaz de construir
uma imagem da marca, porque esquece do que viu em função da
quantidade de impactos que recebe." Por isso, ela utiliza a Lea-
dership Brand Equity Model, ferramenta construída a partir da
análise de 80 marcas líderes em 25 países. "Esse programa con-
templa quatro posicionamentos assumidos pelos cases estudados,
que estão relacionados a quatro principais necessidades pessoais:
ser, fazer, crescer e pertencer."
Identity (reflete o estilo de vida), Power (temas racionais para mar-
cas com diferenciais competitivos), Icon (mundo simbólico) e Ex-
plorer (novas atitudes de consumo) são os pilares usados pela Sal-
les. O lançamento da linha Miss Daisy, da Sadia, é citado por Ma-
ria Angela. "Adotamos o posicionamento Identity para introduzir
um hábito junto à dona de casa, que é ter uma sobremesa no con-
gelador além do sorvete." Já na reformulação do Carrefour, ocor-
rida há três anos, era preciso criar uma percepção diferenciada
para a marca, cuja maior parte da comunicação é promocional.
"Mesclamos os itens Explorer e Identity, fazendo com que as ofer-
tas anunciadas remetessem à idéia de que nesses estabelecimentos
ocorrem as melhores compras."

Criatividade
Durante décadas, a criação e a manutenção de marcas ficaram
restritas às agências de propaganda, "que não cobravam adicio-
nal dos clientes por esse trabalho, incluindo a DPZ. Isso gerou
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uma acomodação dos
anunciantes, que no ex-
terior chegam a gastar
US$ 2 milhões na ma-
nutenção de seus íco-
nes", compara o sócio e
diretor da DPZ, Francesc
Petit.
Responsável pela constru-
ção de símbolos como Itaú,
Credicard, Sadia, Masp, Hollywood,
Editora Siciliano e Gol Transportes Aéreos,
ele é contrário à utilização de qualquer tipo
de ferramental tecnológico. "O trabalho de
elaboração de marcas precisa apenas de lá-
pis, papel e muita criatividade". Assim, com
o objetivo de auxiliar estudantes e empre-
sários no desenvolvimento de ícones, Petit
lançará, em maio, o livro "Marca" (280 pá-
ginas, Editora Siciliano). A obra explica o
que é e do que é composta uma marca (com
um histórico de 40 nomes criados pelo au-
tor), apresenta empresas que se tornaram
famosas sem jamais investir em marketing
e detalha quais símbolos precisam ir para o
"hospital" em razão de problemas de ima-
gem. "Um deles é a GM, que não tem uma
percepção clara na mente do consumidor,
principalmente depois que assumiu o nome
Chevrolet", adianta Petit.
Ele acrescenta que a publicação contará
com um ranking das marcas que mais ad-
mira. São elas: Mercedes-Benz, Orange (te-
lefonia celular inglesa), Nokia, Coca-Cola,
Stella Artois (cerveja belga), Johnny Wal-
ker, BMW, Pirelli, Air France, Harrod's (loja
de departamentos inglesa), George Armani,
Apple, Tag Heuer (relógio suíço), Cinzano,
Itaú, Deutsche Bank, La Caixa de Pension
(banco catalão), Virgin (companhia aérea),
Swatch e Saeco (máquinas de cafés italia-
nas). "Essas não são as mais importantes,
mas as mais sólidas e adequadas dentro dos
segmentos em que atuam."
Comparando a marca ao brasão de um ca-
valeiro da Idade Média (que explicava

para todos quem era e de onde vinha seu
usuário), ele afirma que alguns projetos
só vingaram pelos milhões de dólares in-
vestidos em marketing. "Os designs de
McDonald's e Nike são horríveis, porque
são imagens caóticas e não traduzem o
que as empresas realmente produzem.
Além disso, não são simpáticos como
Coca-Cola e Esso."
Discordando do publicitário, o gerente de
marketing da GM, Roberto Carvalho, afirma
que com a campanha "Conte Comigo", lan-
çada no final de 2001, a montadora mos-
trou para os consumidores um posiciona-
mento forte em termos de marca. "O merca-
do automobilístico está focado em condi-
ções financeiras e preço, por isso investi-
mos em comunicação para ressaltar nossos
diferenciais competitivos, como a empresa
que tem a linha mais completa do país."
O principal ensinamento que o Brasil
pode extrair com o crescimento desse se-
tor é que o mundo dos negócios ingressou
definitivamente na era das marcas, onde
ativos intangíveis são mais valorizados
do que qualquer fábrica e equipamento de
última geração. Assim, com grande parte
dos executivos fazendo a lição de casa,
em breve veremos importantes símbolos
nacionais sendo consumidos e até idola-
trados por americanos, ingleses, france-
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ses, espanhóis, africanos...

Fonte: Marketing, v. 37, n. 360, p. 24-31, jan. 2003.




