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Branding é um processo, e não um projeto

Saber gerenciar marca pode determinar o futuro da empresa e a continuidade do negócio

 

Estar no rol das marcas mais valiosas do mundo é um desejo compartilhado e cobiçado pela
maioria das empresas, mas alcançado por poucas. A marca tem como finalidade identificar e
diferenciar o produto ou serviço de uma empresa. “Se houver um processo de diferenciação bem
construído, consegue-se agregar valor por meio da marca, o qual se expressa basicamente de duas
formas: vendas e margens superiores”, explica Marcos Machado, sócio consultor da consultoria de
branding TopBrands. Ele usa como exemplo o caso clássico dos refrigerantes de Cola. “A Coca-Cola,
enquanto ativo, é mais valiosa do que a Pepsi porque consegue gerar vendas superiores com margens
superiores”, exemplifica.

De acordo com Machado, a capacidade de diferenciação deve estar atrelada à forma de atuação
dos concorrentes, o que significa dizer que “empresas com marcas fortes têm que ter,
evidentemente, capacidade de permanência nos setores em que atuam”, acrescenta.

Mais importante do que saber o valor da marca, é entender como ela gera valor, segundo André
Matias, diretor de Estratégia de Marca da Interbrand. “Como influenciar mais a demanda do
consumidor? Que atributos devemos reforçar? Que atributos devemos proteger?” Para ele, essas
são perguntas fundamentais que o gestor da marca deve se fazer periodicamente.

Quanto mais força tem uma marca, mais ela é capaz de influenciar demanda ao pautar as decisões
de compra do consumidor; mais permite a cobrança de um preço premium, aumentando as
margens e a lucratividade dos produtos; e mais gera lealdade, protegendo as receitas futuras de
todo tipo de intempérie, sejam forças competitivas, crises econômico-financeiras ou turbulências
internas, como crises de imagem, por exemplo. “Além disso, marcas fortes tendem a atrair mais
investimentos e os melhores talentos”, acrescenta Matias.

Existem variadas metodologias para avaliar uma empresa, mas Machado esclarece que todas
seguem a mesma premissa: trazer a valor presente o valor adicionado pela marca. Matias destaca
uma destas metodologias, em que o valor financeiro de uma marca é calculado a partir de três
componentes-chave. O primeiro é a análise da força da marca em relação à concorrência, sendo
esse fator analisado em dimensões diferentes: clareza, comprometimento, proteção, capacidade de
resposta, autenticidade, relevância, diferenciação, presença e entendimento. O segundo
componente é o papel desempenhado no processo de compra, ou seja, quanto a marca é ou não
decisiva na compra. E o último é a performance financeira dos produtos ou serviços que levam o
nome da marca.

Um dos benefícios menos óbvios, segundo Machado, é a favorabilidade da sociedade com relação à
marca. “Os públicos estratégicos se identificam mais com marcas fortes, as quais costumam ter
propósito, deixam contribuição para a sociedade. São aquelas empresas que, quando desaparecem,
fazem falta”, explica.

Ele exemplifica com o caso das companhias áreas Varig e Vasp. “Quando estavam em vias de serem
fechadas, houve uma tentativa da sociedade de salvar a Varig, mas não a Vasp”, relembra. Segundo
Machado, da TopBrands, neste caso a Varig tinha mais favorabilidade, o que ele considera um “valor
invisível” da marca que pode ser resgatado em momentos difíceis. Ele menciona ainda o orgulho
dos colaboradores como um efeito particularmente poderoso que uma marca forte exerce sobre
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seu público interno.

A consequência disso é que essas empresas vão reter talentos com mais facilidade do que aquelas
que não são bem vistas no mercado. Danos à marca tendem a se traduzir em perdas competitivas,
resume Matias. Marcas frágeis têm menos poder de influenciar a demanda, passam a competir cada
vez mais por preço e sofrem os efeitos negativos da deslealdade do consumidor, com oscilações e
quedas na demanda.

As mais valiosas do mundo

Nos diversos rankings das marcas mais valiosas, as gigantes do setor de tecnologia sempre
dominam as primeiras posições. O BrandZ Top 100, ranking realizado pela WPP e Millward Brown,
detectou que em 2015 as marcas mais valiosas valem US$ 3,3 trilhões - 14% mais que no ano
anterior. O grande destaque do ranking este ano foi a Apple, que desbancou Google do posto de
primeiro lugar. 

No Best Global Brands 2015, da Interbrand, entre os Top 5, a Coca-Cola é a única marca fora do
segmento de tecnologia. A Apple, avaliada em US$ 170.276 bilhões, é a líder; o Google surge na
segunda posição, seguido pelas gigantes da computação Microsoft e IBM, que inverteram as
colocações de 2014. “Os resultados do ranking de 2015 demonstram uma tendência comum entre
as marcas mais valiosas do mundo: a capacidade que têm de agir na mesma velocidade e ritmo das
pessoas”, indica o estudo.

Assim como nos anos anteriores, também em 2015 as marcas brasileiras não alcançaram os critérios
para entrar no rol das marcas globais mais valiosas. Algumas possuem valor financeiro, porém, não
têm presença global. Na visão de André Matias, todos os líderes querem ter marcas desejadas,
reconhecidas, recomendadas e longevas. Mas esse retorno não surge do nada. “Construir uma
marca forte é um trabalho permanente das organizações, não só dos departamentos de marketing”,
enfatiza.

Para ele, colocar o branding na agenda estratégica é fundamental, pois a pressão cada vez maior de
prazos e custos tende a ser um desafio permanente dos gestores de marca, que sabem que
branding é um processo, e não um projeto. “A estratégia de marca deve estar diretamente vinculada
à estratégia do negócio e direcionar uma série de decisões relevantes para o futuro, como, por
exemplo, o comportamento interno ou o desenvolvimento de novos produtos, e não só a
comunicação”, encerra. 
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