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Ao garantir maior proximidade do mercado, figura do gestor de marcas ganha peso. 
 
A gestão das marcas ganhou papel fundamental no ambiente corporativo e na estrutura 
organizacional, diante dos ares da mudança do novo consumidor. Exposto a grande quantidade de 
informação, o cliente usa e abusa de seu poder de compra em mercados cada vez mais complexos 
e concorridos. Por isso, atualmente, o planejamento do marketing vai além dos dados 
demográficos e de comportamento, afirmam os consultores da área. Para fazer o cliente comprar, 
as marcas precisam ter opinião, sabor e personalidade, além de oferecer surpresa, 
responsabilidade social, inovação, rapidez, ritmo e paixão. 
 
Independentemente se atua no segmento corporativo - "business-to-business" (B2B) - ou no 
segmento de consumo direto - "business-to-consumer" (B2C) -, é cada vez mais comum o papel 
do gerente de marca - ou "brand manager" -, profissional do marketing que foca seu trabalho na 
distribuição, na formação de preço, na elaboração de pesquisas, no entendimento do consumidor 
e na promoção de apenas um produto. Ele vem substituir o gerente de categoria - ou "category 
manager" -, que cuida de diversas marcas de um mesmo mercado. A maior proximidade com os 
desejos do consumidor é a principal vantagem. 
 
Com 25 marcas em seu portfólio, como as marcas de sabão Ariel, Ace, Pop, as fraldas Pampers, o 
absorvente Always e a Wella, a Procter & Gamble (P&G) foi uma das pioneiras em organizar sua 
estrutura por marcas. Pedro Silva, diretor de Relações Externas da P&G, explica que, em 1930, a 
empresa definiu a função de gestão de marcas, nos Estados Unidos.  
 
Segundo ele, nasceu a necessidade de se ter uma pessoa responsável por conhecer e desenvolver 
uma combinação de esforços de marketing eficazes, devido ao aumento na sofisticação das 
campanhas de marketing, à ampliação dos canais de distribuição e ao aumento na complexidade 
das pesquisas com consumidores. Os "brand managers" respondem aos diretores de marketing e 
o número de profissionais varia de acordo com o tamanho de cada negócio. 
 
"O gerente de marca é muito importante, pois coordena e integra as diversas atividades 
relacionadas a uma marca específica, como desenvolvimento, produção, pesquisa, 
comercialização, relações públicas, propaganda e outras em um único processo de construção de 
marca. Outro aspecto importante sobre esta função é que ela possibilita que cada marca tenha a 
atenção necessária para que seu potencial de negócios seja desenvolvido baseado naquilo que 
representa para o consumidor", afirma Silva. 
 
A discussão estratégica das marcas é coordenada e alinhada por meio das Unidades Globais de 
Negócios, que pesquisam e definem os critérios de identidade das marcas e desenham estratégias 
gerais. São elas o principal critério da divisão organizacional da empresa, explica Silva. O outro é 
a divisão geográfica, por países, que estuda e determina quais serão as melhores estratégias de 
marketing, vendas e comunicação, entre outras, para que as marcas da P&G vençam nos 
mercados locais. 
 
Gestão estabelece relação de confiança com consumidores 
 
Para o diretor da P&G, a boa gestão de marcas deve esclarecer o consumidor a respeito dos 
benefícios que ele terá ao usar o produto e estabelecer uma relação de confiança. "Os ativos mais 
importantes da P&G são sua gente e suas marcas. As marcas são o ponto de contato mais 
próximo entre a empresa e o consumidor, a parte da empresa que o consumidor vê e conhece. 
Elas traduzem nosso propósito de oferecer produtos de qualidade superior, que melhorem a vida 
dos consumidores ao redor do mundo. Quando há gestão de marcas adequada, o consumidor 
desenvolve com elas uma relação de confiança que cresce ao longo do tempo", considera. 



 
Professor extraordinário de direção comercial do IESE Business School e doutor em comunicação 
pela Universidade de Navarra, Xavier Oliver, explica que há empresas muito avançadas que têm 
depositado no gestor de marca a responsabilidade total das relações que estabelecem com os 
consumidores, dos programas de vendas, assim como dos resultados financeiros. "Esses esforços 
feitos em muitas empresas mundiais têm permitido que a gestão de empresas com muitas marcas 
se horizontalize, criando muito mais energia e aprendizagem entre os diretores. Os resultados são 
muito favoráveis".  
 
O consumidor tornou a marca o centro de ação do marketing, crê Oliver.  
 
O professor explica que alguns consumidores maduros e com muita informação desejam que as 
marcas lhes dêem vantagens materiais e emocionais. "Sua relação já não é com o produto ou 
serviço, e sim com a marca. As marcas de hoje dizem coisas, falam de idéias e ideologias, falam 
de ajudar e sugerem uma forma de ver o mundo. Aquelas que não conseguem fazê-lo são 
escolhidas simplesmente pelo preço mais baixo. Portanto, quem se dispõe a estar no mercado e 
obter bons resultados, deverá prestar toda a atenção possível nos consumidores e estabelecer 
relações valiosas com eles".  
 
A gestão de marca passa por todos os setores, lembra Oliver. Porém, há alguns setores mais 
evoluídos no tema. Normalmente, são aqueles em que os consumidores têm um contato 
freqüente com seus produtos e serviços. "Os setores industriais, onde as compras são 
esporádicas, estão mais afastados dessa realidade. Entretanto, todos os esforços que se têm 
dedicado a eles para centralizar os esforços comerciais em elevar o significado e a potência da 
marca têm dado resultados muito positivos".  
 
Daniel Domeneghetti, diretor de Estratégia da E-Consulting, diz que o "brand manager" está 
sendo adotado por empresas fabricantes de bens que são consumidos rapidamente (FMCG, na 
sigla em inglês), como alimentos, bebidas e cosméticos. Mas, ainda sim, existem muitas 
companhias no mercado que se organizam por categorias, com os profissionais tocando mais de 
uma marca. "Na organização por categorias, a hierarquia é verticalizada. Já por marcas, é 
pulverizada. A categoria é histórica. A marca é evolução", explica. Segundo ele, algumas 
empresas estão se mantendo no conceito de categoria. Essa manutenção é comum em empresas 
que vendem commodities.  
 
Além disso, existe ainda um terceiro tipo de empresas, que usa um modelo híbrido: algumas 
partes da empresa são organizadas por categorias e outras, por marcas. Na gigante Unilever, 
detentora de mais de 25 marcas, a gestão das marcas é considera "Pai, Filho e Espírito Santo".  
 
Andrea Rolim, diretora de Marketing da empresa, explica que as marcas não são o principal 
critério de divisão organizacional. As estruturas são separadas por processo e inovação. A 
segunda separação é por categoria e depois por marca. Neste organograma, aparecem a vice-
presidente de marketing, que olha todas as categorias, os diretores, focados em categorias, e 
gerentes de marcas. Atualmente, são 50 pessoas divididas nas três mais importantes categorias: 
alimentos, cuidados pessoais e limpeza.  
 
"A gestão institucional e de produtos andam juntas. O gerenciamento de marketing pode ser 
resumido em Pai, Filho e Espírito Santo. É a área mais importante, que puxa a empresa", afirma 
Andrea. 
 
Função é ocupada por profissionais de marketing 
 
Quem deve ocupar o lugar do brand manager? O profissional de marketing ou da área comercial. 
Professor extraordinário de direção Comercial do IESE Business School e doutor em comunicação 



pela Universidade de Navarra, Xavier Oliver considera que o profissional mais indicado é o de 
marketing.  
 
"Compreender uma marca e as relações que deve estabelecer com o consumidor ou usuário final 
não é nada fácil em um mundo tão competitivo como o atual. A experiência na tomada de 
decisões é vital para se ter sucesso e apostaria em pessoas que tenham sólida formação em 
carreiras universitárias que tenham a ver com o marketing. Mas um MBA em uma escola de 
negócios é fundamental. A primeira parte para adquirir os conhecimentos necessários e a 
segunda, para se aperfeiçoar na capacidade de análise e de decisão". 
 
Vera Durante, diretora de Recursos Humanos (RH) da Unilever, afirma que, para ser brand 
manager, o profissional precisa saber trabalhar em time e deve conseguir exercer influência sobre 
ouras pessoas. Além disso, deve "usar o crachá da empresa". "Para trabalhar nesta área da 
Unilever, o profissional precisa vir com a mínima bagagem, com conhecimento de finanças, 
vendas, planejamento, além de saber um pouco de gerenciamento de marca e negócios". Daniel 
Domeneghetti, diretor de Estratégia da E-Consulting, explica que o gestor de marca precisa ter 
noções de marketing, finanças, distribuição, logística e, por isso, geralmente o cargo é ocupado 
por um profissional de marketing. 
 
Imagem institucional exige estrutura específica 
 
A gestão focada nas marcas não se resume apenas ao marketing de produtos. Empresas com 
tradição de construção de marca institucional também apostam na figura do gerente de marcas. É 
o que ocorre no McDonald"s, que tem dois gerentes de Marketing considerados "brand managers". 
Independentemente de divisões, os segmentos são tratados respeitando os valores da empresa, 
passando por processos de cultura e adaptação, explica Daniel Arantes, diretor de Marketing da 
empresa. "Para que a marca dê certo, a primeira coisa que precisa ocorrer é a empresa entregar o 
que prometeu. No McDonald"s, temos 34 mil pessoas obcecadas em fazer o melhor possível para 
o cliente dentro da loja.  
 
O time todo sabe o que deve ser feito. Claro que a comunicação não pode ser esquecida, já que 
não adiantar ter o melhor serviço se as pessoas não o conhecem. A divulgação também é 
importante".  
 
Arantes considera que gestão de marca só dá certo quando a organização inteira se habitua com a 
missão e valores da empresa. Só assim, acredita ele, a marca tem a chance de ser a melhor, 
tendo claramente valores bem definidos e focando seus objetivos no público consumidor. "Quando 
a marca é desenvolvida com coerência, é defendida por todos os funcionários.  
 
A construção da marca deve estar operando em toda a estrutura: do presidente ao funcionário 
das lojas", relata. Quando se trata da gestão da marca institucional, a estrutura organizacional 
muda conforme o público-alvo da empresa. Responsabilidade da diretoria de marketing, a gestão 
de marcas da The Solae Company, "joint-venture" entre a DuPont e a Bunge, que atua no 
segmento de alimentos à base de soja, é dividida em duas esferas. Uma é voltada para os clientes 
e outra tem foco no consumidor, explica a coordenadora de Comunicação da empresa, Sandra 
Lucchetti, responsável pelas ações de construção de marca no Brasil e América do Sul. 
 
De acordo com Sandra, para os clientes, as marcas identificam cada uma das linhas de produtos 
da empresa. Por exemplo, proteínas isoladas são comercializadas com a marca Supro, lecitinas 
possuem a marca Solec, e assim por diante para cada linha de produto da empresa. "Com foco no 
consumidor, a estratégia de marcas passa por ações de co-branding, utilizadas com sucesso em 
outros negócios da DuPont, com a marca Teflon". Assim, as marcas da Solae são licenciadas para 
clientes estratégicos que utilizam a proteína de soja em seus alimentos. O objetivo é que o cliente 
utilize a marca Solae nas embalagens de seus produtos, diferenciando-os da concorrência. 
 



Por ser uma empresa "business-to-business", com diferentes produtos e diferentes aplicações 
para cada um deles, a estrutura organizacional da Solae está baseada no segmento de aplicação 
dos produtos. "Temos três principais segmentos: "meat", que cuida de todas as aplicações da 
proteína de soja em produtos cárneos e vegetarianos; "food", que coordena a aplicação de nossos 
ingredientes em bebidas, sucos, fórmulas infantis, barras de cereais, produtos para praticantes de 
atividades físicas, leites etc; e "lecitina", responsável pelo ingrediente em chocolates, biscoitos, 
pães etc". Sandra explica que a comunicação com o consumidor final é feita através de 
ferramentas de "co-branding". Atualmente, cerca de 40 clientes possuem a licença da marca 
Solae globalmente e aproximadamente 60 produtos possuem em suas embalagens o logotipo das 
marcas.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 jun. 2006. Gerência, p. online 
 
 


