
www.giulianimarketing.pro.br                                                          Giuliani 
MARKETING 

 
 

Publicado no Jornal de Piracicaba, Caderno Opinião, p. A-3, 12 fev 2000.                                                                   1 

O valor da marca 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

Nota-se, desde o final da década de 80, um crescimento gigantesco da diversidade de 

empresas procurando lançar novos modelos de produtos para tentar posicionar-se no mercado. 

A maioria das empresas, nesta virada de século, ainda acredita que o maciço lançamento 

de novos produtos ou serviços é uma das suas melhores estratégias de marketing. Ao analisar 

levantamentos da Copernicus, uma consultoria de marketing de Massachussetts,  nota-se que 

menos de 10% dos novos produtos de todas as categorias são bem sucedidos, o suficiente para 

permanecer no mercado nos dois anos seguintes ao lançamento. Uma vez que o consumidor tem 

acesso a uma variedade de produtos e marcas, é importante que as empresas comecem a pensar 

no valor bilionário que sua marca pode ter no mercado, pelo reconhecimento e memorização por 

parte de seus clientes. Diante de um mercado cada vez mais consciente sobre a importância e o 

valor das marcas como um atrativo, vemos a maioria das empresas brasileiras focando uma 

gestão somente sobre o produto. 

Dentro de cada segmento de mercado, as marcas vem assumindo diferentes importâncias 

e valores relativos, os consumidores efetuam suas decisões de compra em função do portfólio de 

marcas, ao qual associam percepções de qualidade e preço. 

Quem não se lembra do pingüim da Antárctica? Da arvorezinha da Abril? Ou se você 

tivesse a opção de comprar, pelo mesmo preço, todas as fábricas da Coca-Cola ou de outra? O 

que escolheria? 

A marca Coca-Cola é o refrigerante mais vendido na Europa, encabeça o ranking 

elaborado pelo Nielsen Internacional das cem marcas que dominam as gôndolas (segundo a 

Interbrand, 1999) com um valor de 83,8 bilhões. 

Quando o consumidor vai as compras, ele procura marcas para se sentir elegante, casual, 

rebelde, sensual, esportivo ou chique; se a marca não definir algo perceptível para o cliente ela 

não conseguirá definir uma personalidade para o consumidor e sua função será meramente 

funcional, pois o consumidor procura consumir marcas com as quais se identifica. 

As marcas constituem um forte sistema de identidade visual para as empresas, estão em 

todas as partes, nos outdoors, cartazes, automóveis, roupas, embalagens, rótulos, sejam bordados, 
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costurados ou gravados. Sejam elas de empresas nacionais ou estrangeiras, as marcas soltam aos 

olhos onde quer que estejam, constróem uma relação íntima com as pessoas que conseguem ser 

reconhecidas por apenas um traço ou uma determinada cor; a marca, no mercado globalizado de 

hoje, pode ser considerada como a personalidade visual da empresa. 

A marca incorpora um conjunto de impressões e opiniões subjetivos, atributos 

psicológicos, aspectos da cultura da empresa, do seu posicionamento no mercado e da qualidade 

dos seus produtos e serviços. Nos dias atuais, ela deixa de ser um conceito obscuro ou duvidosa, 

e passa a valer ouro. 

Acredita-se que não se deva mais questionar o fato de que uma marca forte é fator de 

vantagem competitiva no mercado e gerador de negócios. E é por isso que as empresas devem 

investir em suas marcas para torná-las cada vez mais conhecidas. O Top of Mind, pesquisa 

realizada pelo Data Folha em 127 municípios de todos os estados brasileiros em outubro de 1998, 

revelou as marcas mais lembradas pela população: sabão em pó: OMO, refrigerante: Coca-Cola, 

cigarros: Holywood, uísque: Natu Nobilis, maionese: Hellmann’s, carro: Gol. O atual momento 

exige mudanças, a atualização tecnológica tem sido um dos principais fatores a encurtar o ciclo 

de vida de algumas marcas; a todo momento surgem diferentes materiais e processos abrindo 

possibilidades para que a identidade visual se adapte as novas exigências do mercado, como é o 

caso da Coca-Cola Classic que, para tentar aumentar as vendas, a empresa acrescentou o slogan 

Enjoy Coca-Cola  – Curta Coca-Cola (com um pesado investimento de R$ 100 milhões apenas 

no Brasil) as garrafas e latas de sua bebida mais importante substituindo o slogan Always Sempre, 

outra empresa preocupada com a internacionalização de sua marca é a Kibon que substituiu o 

tradicional K em azul pelo novo logotipo dois corações vermelhos sobre o fundo amarelo, um 

investimento de mais de R$ 10 milhões incluindo toda a mudança visual, com o objetivo de criar 

uma identidade visual no mercado internacional preservando as marcas e sabores característicos 

de cada mercado. Líder no mercado no seu segmento, a Kibon detém 61,8% de market share (em 

valor) na média deste ano (1999) contra 63,6% do ano passado. O Grupo Abril levou 18 meses 

para elaborar um projeto abrangente de reformulação de sua identidade visual: a árvore que 

surgiu em 1950 na capa da revista “O Pato Donald”, e agora, com quase meio século de 

existência, ganhou uma folha a mais, recebeu um verde mais escuro, com o objetivo de funcionar 

como uma espécie de selo de qualidade, endosso a todas as empresas e produtos do grupo. 
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Com a febre das fusões e aquisições de empresas, deve-se ficar atento quanto ao valor das 

marcas, pois criar uma comunidade de clientes leais à sua marca nesta aldeia globalizada será o 

grande desafio. 

É importante criar uma comunidade de seguidores leais parceiros, ou seja, cultivar-se um 

verdadeiro caso de amor em que as pessoas estejam dispostas a brigar por elas como pode-se ver 

nos exemplos Harley Davidson, Saturn. Será preciso fazer o consumidor se relacionar com a 

marca de forma positiva Não consumimos produtos, mas sim a imagem que temos deles. 

Isso significará levar em conta o contato que as pessoas têm com a marca e fazer com que 

as experiências sejam positivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


