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RESUMO 

Essa dissertação aborda um estudo de caso realizado no Fleury - Medicina 

Diagnóstica, com o objetivo de encontrar respostas à necessidade de construir, 

gerenciar e expandir a marca Fleury em mercados competitivos. Mas, antes de tudo, 

busca os fundamentos teóricos e práticos para melhor compreender o fenômeno das 

marcas na atualidade. 

Para tanto, este projeto discute os conceitos existentes sobre a construção de uma 

marca, sobre a criação de sua identidade e conseqüente reflexo em sua imagem, 

sobre seu posicionamento no mercado, sobre a expansão da marca e avaliação de 

seu valor de mercado. 

Os resultados obtidos descrevem diferentes formas para a expansão da marca 

Fleury, que resultem em crescimento da empresa e maior valor para a marca. 

Palavras-chave: 1. Marketing; 2. Marca de produtos; 3. Marca de produtos -

Administração; 4. Marcas (Imagem); 5. Imagem corporativa; 6. Marca registrada -

Administração; 7. Posicionamento (Publicidade); I. Grandis Rojo, Francisco José; 11. 

Dissertação (MPA)- Escola de Administração de Empresas de São Paulo; 111. Título. 
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ABSTRACT 

This essay speaks about a case study carried out at Fleury - Diagnostics, aiming to 

find responses to the needs of building, managing and expanding the brand Fleury in 

competitive markets. Prior to that, however, .it searches the theoretical and practical 

fundaments to better understand the phenomenon of brands at present. 

Therefore, this project discusses the existing concepts about: building a brand, 

creating its identity and the consequent reflex at its brand image, positioning it at the 

market, expanding the brands and valuating the brand equity. 

The results obtained describe different ways for the expansion of the Fleury brand, 

which will result in growth for the company and value to the brand. 

Keywords: 1. Marketing; 2. Product brands; 3. Product brands - Administration; 4. 

Brand lmage; 5. Corporate lmage; 6. Trademark - Administration; 7. Positioning; I. 

Grandis Rojo, Francisco José; 11. Essay (MPA) - Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo; 111. Tittle. 
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1. Introdução 

1.1. Ap.resentação do Tema 

Uma onda de mudanças, iniciadas nos últimos anos do século XX, foi responsável 

por uma revolução profunda na forma de fazer negócios. Presenciamos a passagem 

da fase onde havia excesso de demanda para outra baseada no excesso de oferta. 

O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe um enorme crescimento econômico, 

impulsionado pelo crescimento populacional, por uma demanda de mercado ávida 

por bens de consumo, e por uma indústria emergente, que se preparou rapidamente 

para produzi-los. A demanda era superior a oferta e as empresas não tinham 

dificuldade em encontrar consumidores para seus produtos e serviços. A estratégia 

usada na época priorizava a produção, a engenharia e a distribuição. As empresas 

que tivessem domínio nestas áreas detinham vantagem competitiva. 

A demanda era tão grande que a qualidade deixou de ser levada em consideração. 

A meta do fabricante era simplesmente criar o produto, retirá-lo da fábrica e entregá

lo nas mãos de ansiosos consumidores. O foco estava na capacidade e na 

velocidade de produção, e não na qualidade do produto. 

Nos últimos anos, a escassez de produção se transformou em excesso. A 

quantidade de capital passou a ser maior que a quantidade de novas idéias para 

explorá-lo, e as indústrias e serviços passaram a ter capacidade de produção maior 

que o mercado de consumo. As empresas deixaram de ter vantagem competitiva 

pelo excesso de conhecimento, de produção e de possibilidades para a distribuição. 

Rapidamente as empresas passaram a usar uma abordagem de promoção de 

preços e não a abordagem de promoção do produto ou do benefício. Em pouco 

tempo, muitas organizações descobriram que estavam com os mesmos custos, 

porém margens mais baixas e demanda em queda, e decidiram, então, repensar 
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seus negócios. Chamou-se isso de "reengenharia" que, em geral, significava fechar 

unidades fabris, despedir empregados e reduzir despesas. As empresas se voltaram 

para dentro, concentrando-se nas formas de reduzir custos e não de melhorar o 

relacionamento com os consumidores e clientes. A busca por custos cada vez mais 

baixos impede que as organizações invistam em marca, em desenvolvimento interno 

de pessoas, em melhorias da qualidade de produtos e serviços, etc. E esta "guerra 

de preços" não é boa também para o consumidor, porque se o acionista não é 

devidamente remunerado no médio e longo prazo, ele sai do negócio, reduzindo as 

opções para o mercado. 

A competição atualmente é radicalmente maior. As tecnologias são rapidamente 

assimiladas pelos concorrentes e a semelhança entre os produtos é um grande 

problema para o crescimento das empresas. Há pouca diferenciação do produto, e 

as poucas existentes são rapidamente copiadas pela concorrência. Não há 

diferenças físicas no produto, já que as desenvolvidas podem ser rapidamente 

reproduzidas, à semelhança das estratégias de preço, de distribuição e mesmo de 

promoção. O poder passou das mãos das empresas fabricantes para as mãos dos 

consumidores. Como há uma grande oferta de produtos e serviços em busca 

constante de mercado, as necessidades do consumidor controlam a situação. 

Os canais de distribuição têm um poder cada vez maior sobre o fabricante de 

produtos. Eles controlam a informação e mantêm o relacionamento com o 

consumidor ou usuário final. Vários ramos de negócios podem ser citados como 

exemplos: varejo de automóvel, supermercados, varejo de roupas. A marca se torna 

mais importante, pois quem tem marca forte, pode ter melhores condições para 

negociar com distribuidores. 

Isto significa que a identidade de uma empresa passa a ter papel fundamental na 

escolha dos consumidores entre produtos e serviços similares. Como descreve 

OLINS (1989, p.9), identidade corporativa é: 

"Identidade é expressa pelos nomes, símbolos, logos, cores e ritos de 
passagem, os quais uma empresa usa para distinguir a si mesmo, às suas 
marcas e empresas subsidiárias". 
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O poder dos símbolos é muito grande, pois influencia nossas emoções, memórias e 

sensibilidades. Um símbolo como a cruz pode significar paz para os cristãos. Um 

símbolo como a suástica pode significar terror para os judeus. As empresas 

procuram usar símbolos em suas marcas que sumarizem todo o conceito por trás da 

corporação e que sejam únicos, modernos, atemporais e memoráveis e que inspirem 

sentimentos de confiança, conforto e empatia. Assim a marca terá personalidade e 

cumprirá sua missão de ser memorável e inspiradora. 

A nova ferramenta para a sobrevivência dos negócios é a criação de uma relação 

com o consumidor, através de uma marca forte, que represente para ele algo que 

tenha valor. Para se diferenciar e não se tornar commodity, é preciso dar à marca 

personalidade, identidade e "alma", estabelecendo e intensificando um 

relacionamento com quem as consome. Este relacionamento deve estabelecer um 

contrato entre a marca e o consumidor, resumido no que GEORGESCU (1998, C-8) 

descreve abaixo: 

"O que chamamos de marca é uma série de diferenciações que vinculam o 
consumidor a um produto. A marca faz duas promessas ao consumidor: a 
de consistência na qualidade do produto ou serviço; e a de um valor 
agregado especial para aquele consumidor. Um valor agregado especial 
pode ser algum benefício funcional, ou pode ser algo de natureza 
emocional; geralmente é uma combinação dos dois. Em troca, o cliente 
oferece duas coisas: alguma forma de lealdade, que na vida real nunca é 
absoluta nesse ramo; e a disposição de pagar um preço ligeiramente mais 
caro por aquele produto ou serviço, porque é sempre possível adquirir uma 
alternativa mais barata. O papel do marketing é manter esse contrato entre 
o cliente e a marca: esse é o nosso negócio". 

As empresas estão diversificando seus ramos de atuação em diferentes mercados e 

estão globalizando para atuar em diferentes países do mundo, com diferentes 

culturas nacionais e diferentes padrões de comportamento. Com o tempo, os 

produtos e serviços das maiores empresas com atuação global estarão cada vez 

mais parecidos. Na globalização, mesmo empresas locais ou regionais, sem 

pretensões de lançar um negócio global, precisam reconhecer que competem em 

escala global. Porque mesmo querendo atender unicamente a um mercado local, 

concorrem com empresas globais. 

O mundo está se tornando mais homogêneo em termos de hábitos de consumo e 

hábitos culturais. O desenvolvimento nas áreas de comunicação e transporte permite 
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um grande intercâmbio cultural. Com isto os hábitos de consumo em diferentes 

regiões estão convergindo, permitindo assim a expansão das marcas. Isto é verdade 

não só para a área de produtos de consumo, mas também para o setor de serviços. 

Atrair novos consumidores ou Clientes é muito mais caro e difícil do que incentivar o 

consumo para clientes existentes. Com isto, o relacionamento com clientes é de vital 

importância para a saúde financeira da empresa. A marca é o elemento que 

identifica este relacionamento. Assim, o poder da marca tem sido definido como o 

fator mais importante da economia de mercado. 

No fundo, os consumidores querem ser fiéis. Quando fazem suas escolhas, 

acreditam que estão pinçando o melhor do mercado para a sua necessidade 

daquele momento. O consumidor pode ser extremamente fiel, quando o seu 

relacionamento com a marca é preservado. Em várias situações, apesar do 

consumidor se deparar com muitas opções, ele prefere permanecer fiel à marca que 

consome, porque custa tempo e dinheiro para pesquisar a alternativa. Por exemplo, 

a compra de um carro, a abertura de uma conta corrente em um banco. A escolha 

inicial é feita para dar certo. Somente quando há um problema, o qual não é 

resolvido pela marca, o consumidor sai em busca de outra. 

De fato, para os clientes, as marcas têm valor, porque cumprem certas funções mais 

ou menos valorizadas, conforme os tipos de clientes, as categorias de produto ou 

serviços, e também a situação de compra. A marca possui duas funções principais 

segundo KAPFERER (2004, p.30): 

"A primeira função da marca é, como se sabe, reduzir o risco percebido. 
Visto que uma situação de compra comporta um risco, é natural que os 
consumidores procurem reduzi-lo. Existem vários tipos de riscos percebidos. 
Esse risco pode ser financeiro, daí a crescente importância da marca 
quando o preço aumenta. Pode ser físico [ ... ] O risco percebido cresce 
também com a tecnologia[ ... ] A segunda função das marcas é simplificar a 
tarefa dos consumidores. Os produtos criam escolha, a marca simplifica 
fornecendo referências bem identificadas pelo benefício final procurado, 
aquilo que chamamos de posicionamento da marca. A fidelidade 
proporciona uma simplificação complementar do ato de compra. Com o 
tempo, ela gera familiaridade e confiança, como acontece com todos os 
objetos que nos cercam e são partes inseparáveis do nosso mundo". 
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Duas formas de negócios surgidas no final do século XX estão diretamente ligadas à 

exploração da marca e do relacionamento existente com o consumidor: rede de 

franquias e licenciamentos. O mercado de franquias permite que a detentora da 

marca - franqueadora - cresça sem necessidade de 100 por cento de investimento 

direto de capital, já que esse ônus é assumido quase que totalmente pelo 

franqueado. E mais importante, garante ao franqueador um lucro obtido mediante a 

receita da taxa inicial de franquia, paga pelo franqueado, além de royalties 

periódicos, que pode ser um percentual fixo recebido sobre o faturamento de cada 

loja franqueada. 

Por exemplo, a Corporação McDonald's tem boa parte de suas receitas 

provenientes de taxas de franquia e royalties. No caso dos licenciamentos, a marca 

cobra taxas das empresas que desejam produzir e comercializar produtos com o seu 

nome ou logotipo ou personagens. Um exemplo clássico é o da marca Disney, que 

licencia todos os seus personagens, para diferentes tipos de produtos e serviços. 

Por isto, as empresas devem competir com marcas, com a criação de marca e com 

a comunicação de marca. Este projeto foi criado com o objetivo de investigar as 

técnicas e métodos para a construção, avaliação e expansão de uma marca forte. 

1.2. Objetivo Geral 

Este trabalho teve, como principais objetivos, efetuar: 

• O levantamento da literatura acadêmico-científica brasileira e internacional sobre 

marcas, por meio de uma revisão bibliográfica, para: 

- Definir marca, e contextualizar sua importância para as empresas ao longo 

dos anos; 

- Identificar os componentes de valor da marca e detalhar as metodologias 

utilizadas atualmente para avaliação do valor; 

- Conceituar identidade de marca e posicionamento de marca; 

- Levantar alternativas para a expansão de marca. 
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• A investigação sobre a prática da empresa brasileira Fleury - Medicina 

Diagnóstica, em relação à criação e gerenciamento de sua marca; 

• A busca de alternativas para a expansão da marca Fleury. 

1.3. Metodologia 

Este é um estudo exploratório, qualitativo, baseado no método do estudo de caso 

(único), que utiliza fontes de dados primários e secundários como instrumentos de 

coleta de dados, bem como dados secundários na construção do referencial teórico 

que o suporta. 

Para GIL (1996), as pesquisas podem ser classificadas em três grandes grupos: as 

exploratórias, as descritivas e as explicativas. 

A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com o intuito de torná-lo mais explícito ou a de construir hipóteses. Além 

disso, YIN (1994) explica que esse tipo de pesquisa visa também o aprimoramento 

de idéias ou a descoberta de intuições. O estudo exploratório é necessário para 

obter experiência quando há poucas pesquisas acumuladas e também quando a 

teoria é muito genérica ou específica para fornecer uma orientação clara para uma 

pesquisa empírica. Normalmente, as técnicas utilizadas na pesquisa exploratória 

são: levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e 

estudo de caso. 

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial, a descrição de uma determinada 

população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de uma relação entre as 

variáveis. Segundo YIN (1994) uma de suas características básicas é a utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados como questionários ou observações 

sistemáticas. 
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A pesquisa explicativa, como diz o nome, explica a razão dos fenômenos estudados 

e caracteriza-se pela utilização de métodos experimentais ou quase experimentais. 

Nem sempre é possível utilizar a pesquisa explicativa pela dificuldade de se conduzir 

experimentos rigorosos. É por esta razão que este tipo de pesquisa é mais complexo 

e delicado que os outros tipos, inclusive, havendo um grande risco de se cometer 

erros, ressalta YIN (1994). 

Tendo em vista a restrição de dados, tanto qualitativos, como quantitativos, optou-se 

pela adoção da pesquisa exploratória e, como conseqüência, não teve a 

preocupação em formular conclusões generalizantes. Os instrumentos de pesquisa 

utilizados para a realização da pesquisa foram: a pesquisa bibliográfica e o estudo 

de caso, cujas definições são detalhadas a seguir. 

Existem várias alternativas de delineamento para a pesquisa que podem ser 

utilizadas e a escolha depende do objeto de investigação, da dificuldade de 

obtenção dos dados, do nível de precisão exigido e dos recursos materiais 

disponíveis. Segundo GIL (1996), podem ser definidos dois grupos de 

delineamentos: os que utilizam fontes de papel, que englobam a pesquisa 

bibliográfica, e a pesquisa documental e os que utilizam dados fornecidos por 

pessoas, que são as pesquisas experimentais, as pesquisas quase experimentais, a 

pesquisa de levantamento e o estudo de caso. 

A pesquisa bibliográfica é aquela desenvolvida a partir de um material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. A pesquisa documental 

difere da pesquisa bibliográfica apenas quanto à natureza das fontes: na pesquisa 

documental o material pesquisado ainda não sofreu análise e pode ser tratado e re

elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. 

A grande vantagem da pesquisa bibliográfica, segundo GIL (1996), reside no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla 

do que aquela que poderia pesquisar diretamente, representando um "ganho de 

escala" real na absorção de conhecimento. No entanto, deve-se ter cuidado na 

seleção da fonte mais confiável possível, a fim de não correr risco de replicar erros, 

ou ainda, conduzir a pesquisa baseada em dados falsos. 
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A pesquisa bibliográfica neste trabalho teve como finalidade proporcionar maior 

familiaridade com os temas referentes a: construção e gerenciamento de marcas 

fortes, metodologias disponíveis para estabelecer o valor de marcas, alternativas 

para a expansão de marcas. Esta revisão não pretendeu esgotar o assunto, apenas 

serviu como um guia para a análise, já que existem inúmeras teorias e abordagens 

distintas em gestão de marcas. O levantamento bibliográfico foi realizado a partir de 

publicações, livros e artigos disponíveis em bibliotecas. Através da leitura deste 

material, pretendeu-se aprofundar, esclarecer, analisar, articular e sintetizar as 

contribuições teóricas sobre o tema. 

De acordo com GIL (1996), o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetos de maneira a permitir conhecimento amplo e 

detalhado do mesmo; tarefa praticamente impossível mediante outros 

delineamentos. O estudo de caso é apropriado para estudos exploratórios, pois se 

fundamenta na idéia de que a análise de uma unidade de determinado universo 

possibilita a compreensão da generalidade do mesmo, ou pelo menos, o 

estabelecimento de bases para uma investigação posterior, mais sistemática e 

precisa. 

A visão de que os tipos de delineamentos de pesquisa são hierarquizados é refutada 

por YIN (1994). Segundo Yin, o estudo de caso pode ser utilizado na pesquisa 

exploratória, descritiva ou explicativa. A escolha da estratégia de pesquisa mais 

adequada é determinada pelos seguintes fatores: o tipo de pergunta proposta na 

pesquisa, o nível de controle que o investigador tem sobre os eventos e o grau de 

foco nos eventos contemporâneos em oposição a eventos históricos. 

Este projeto de pesquisa tem por objetivo analisar a aplicabilidade das técnicas de 

construção, gerenciamento e expansão de marcas para o âmbito empresarial do 

Fleury - Medicina Diagnóstica. A estratégia que mais se adequa a este estudo é o 

estudo de caso, já que não necessita de controle sobre os eventos e está focado em 

eventos contemporâneos, seguindo os critérios propostos por YIN (1994). 
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Ainda segundo YIN (1994), um estudo de caso é um método empírico, que investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, em situações em 

que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto na qual ele está inserido não estão 

claramente estabelecidas e, na qual, múltiplas fontes de evidência são utilizadas. 

Desta, forma, no estudo de caso, o pesquisador volta-se para a multiplicidade de 

dimensões de um problema, focalizando-o como um todo. A grande flexibilidade 

proporcionada por esta metodologia torna impossível estabelecer um roteiro rígido, 

que determine com precisão como deverá ser desenvolvida a pesquisa. Este tipo de 

metodologia é altamente recomendada para a realização de pesquisas exploratórias, 

como proposto neste trabalho. 

Uma preocupação em relação ao estudo de caso é o suposto fornecimento de uma 

pequena base para generalização científica. Segundo YIN (1994), esta metodologia 

de pesquisa possibilita generalizar proposições teóricas e não proposições 

referentes a populações ou universos. Nesse sentido, o estudo de caso não 

representa uma "amostra" e o objetivo do pesquisador é estender e generalizar 

teorias e não relacionar freqüências. 

No trabalho aqui apresentado, conduzimos um estudo exploratório através de um 

estudo de caso único, com o objetivo de conhecer a realidade do Fleury - Medicina 

Diagnóstica, quanto à construção, gerenciamento e expansão da sua marca. A 

empresa foi escolhida pela adequação ao tema e pela facilidade de acesso aos 

dados, já que o pesquisador estava trabalhando, na época da realização da 

pesquisa, na organização estudada. 

Entretanto, UIN (1994) apresenta algumas ressalvas quando o pesquisador faz parte 

da organização estudada. Primeiro, o investigador tem maior dificuldade em se 

colocar como um observador externo ao evento e pode, em muitos casos, ter que 

assumir posições, ou seja, deixar de ser imparcial em suas observações, contrário 

aos interesses de uma boa prática científica. Segundo, o observador pode se deixar 

levar pelas crenças comuns do grupo e se tornar na verdade, um apoiador deste 

senso comum. O terceiro ponto levantado se refere ao fato de que o observador 



10 

pode deixar de ver o todo para enxergar ou focar apenas aspectos relativos à sua 

função dentro do grupo. 

Embora o pesquisador reconheça estes riscos, o fato de ter ingressado na empresa 

há pouco tempo garantiu certa imparcialidade. Além disso, a utilização de fatos, 

evidências e dados concretos foram alguns dos cuidados tomados pelo pesquisador 

para se evitar a parcialidade nas conclusões do estudo. 

As informações para a descrição do caso Fleury foram coletadas através de um 

levantamento dos documentos históricos no arquivo da instituição e também através 

da busca de dados sobre a empresa em fontes secundárias. O histórico da empresa 

é apresentado, entretanto, a ênfase será dada na aplicação da teoria pesquisada 

para analisar um possível cenário futuro para a empresa. A primeira parte do 

trabalho busca definir conceitos importantes para a construção de uma marca forte e 

sua avaliação no mercado, e também busca avaliar alternativas para a expansão de 

uma marca. A segunda parte do trabalho avalia a forma como a marca Fleury vêm 

sendo gerenciada, desde a sua construção, até a sua consolidação e procura 

também investigar possíveis formas de expandi-la para contemplar as necessidades 

de crescimento da empresa. 

1.4. Estrutura do Trabalho 

Este primeiro capítulo apresenta o tema e mostra como toda a dissertação está 

organizada. 

Os capítulos 2 a 7 relatam uma ampla revisão conceitual sobre marcas para 

suportar o entendimento do estudo de caso Fleury descrito no capítulo 8. 

O capítulo 2 traz as diferentes definições que têm sido dadas à marca ao longo do 

tempo, demonstrando a evolução do conceito, que acompanhou as mudanças 

sociais e econômicas ao longo dos anos. Podemos perceber que os autores 
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sofisticaram o conceito de marca com o tempo para que pudesse estar conectado 

com o ambiente e com as exigências da sociedade da época. 

Em seguida, o capítulo 3 contempla as razões para a valorização da marca, com 

duas metodologias muito utilizadas atualmente para a avaliação de marcas: a 

metodologia da lnterbrand e a metodologia "Brand Equity" criada por David Aaker. 

Um dos principais recursos na metodologia de avaliação de marca chamada "Brand 

Equity'' é a identidade da marca. O capítulo 4 explica a importância dada à 

identidade da marca e os passos para construí-la. 

Uma das perspectivas da análise da Identidade da Marca é a marca como símbolo. 

O capítulo 5 detalha uma abordagem nova que dá grande importância à marca 

como símbolo e a preocupação estética em torno dela. 

O capítulo 6 trata do tema Posicionamento da Marca, conceito fundamental para a 

construção de uma marca. Os autores que lançaram este conceito foram AI Ries e 

Jack Trout. Por .isto, este trabalho utiliza a interpretação dada por eles para o tema. 

O capítulo 7 explica algumas das maneiras com as quais uma marca pode ser 

expandida. Uma marca local como Fleury pode se expandir para outras regiões do 

Brasil. Como o mercado de saúde é extremamente pulverizado, regiões dentro do 

próprio Brasil podem ter comportamentos tão diversos como se fossem outros 

países. Por isto, o aspecto de globalização da marca é abordado, acompanhado das 

duas formas presentes no mercado: padronização e regionalização do 

gerenciamento da marca. A outra forma de expansão da marca estudada é a 

extensão da marca para outros mercados. 

O capítulo 8 apresenta um estudo de caso sobre a empresa Fleury - Medicina 

Diagnóstica. Este estudo servirá para exemplificar os principais conceitos abordados 

ao longo da dissertação, além de analisar o gerenciamento da marca desta 

empresa, e levantar possíveis cenários para o futuro da sua marca. 
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E, finalmente, o capítulo 9 apresenta as principais conclusões obtidas com este 

estudo, bem como suas contribuições e limitações. 
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2. Conceitos de Marca 

As marcas estão sempre presentes em nossas vidas, nas roupas que usamos, nas 

bebidas que consumimos, nas comidas que ingerimos, nos brinquedos dos nossos 

filhos, em nossos telefones celulares, rádios, geladeiras, etc. Vemos nossas marcas 

preferidas em comerciais de televisão, e também nos jornais que lemos todos os 

dias. Parece que quase tudo pode receber uma marca, de garrafas d'água a países. 

A marca identifica uma empresa e reconhece as suas promessas aos clientes em 

relação aos atributos, benefícios, valores, personalidade de seus produtos ou 

serviços. Suas principais funções são a identificação e a diferenciação. 

KOTLER (2000, p.426) cita em seu livro os termos usados pela (AMA) American 

Marketing Association para definir marca: 

"Uma marca é um nome, termo, símbolo, desenho - ou uma combinação 
desses elementos - que deve identificar os bens ou serviços de uma 
empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los dos da concorrência". 

Uma marca não pode existir sem os elementos básicos citados na definição que 

Kotler adota. Toda marca começa com um nome, já que somos uma sociedade 

verbal. Muitas marcas de sucesso vão além do nome. Por exemplo, o som "plim

plim" da Rede Globo pode ser reconhecido em todo o território brasileiro. O sinal 

sonoro das propagandas de TV da Intel também é significativo para o se~ público

alvo. A embalagem da Coca-cola em forma de garrafa sinuosa não precisa nem da 

marca para ser identificada. O símbolo da Nike dispensa o logotipo ·para ser 

reconhecido. 

A definição da AMA salienta também que a marca propicia diferenciação dos 

concorrentes e proteção de sua propriedade no mercado. A marca é capaz de 

diferenciar qualquer tipo de produto ou serviço, independente do ramo de negócio da 

sua organização, como os exemplos: arroz Tio João, óleo Liza, cigarro Marlboro, 
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sandálias Havaiannas, lanchonete Casa do Pão de Queijo, processador Intel, 

hospital Albert Einstein. 

Porém, este conceito é restrito quando pensamos no papel complexo que a marca 

tem adotado no mercado atualmente. Esta definição não engloba o relacionamento 

emocional criado entre a marca e seus consumidores. Quando pedimos para um 

cliente descrever a marca que utiliza, dificilmente ele se preocupará com os 

aspectos físicos e tangíveis. Geralmente a descrição será baseada nos aspectos 

qualitativos da marca. Por isto, a marca também está relacionada com a percepção 

dos clientes e com a forma como eles compram a marca. Conseqüentemente, o 

desafio em estabelecer e manter uma marca forte é desenvolver e sustentar 

associações positivas em relação a ela. 

O conceito de marca apresentado por TAVARES (1998, p.21) dá um passo à frente 

em relação à definição anterior: 

"Um nome, termo, signo, símbolo ou design, distinto ou combinado com a 
função de identificar a promessa de benefícios, associada a bens e 
serviços, que aumenta o valor de um produto além de seu propósito 
funcional, tendo uma vantagem diferencial sustentável". 

Nesta definição, o valor da marca não está apenas nos propósitos funcionais, e sim 

nos benefícios ao consumidor. A marca vai entregar ao consumidor, comunicando 

através do seu conceito, os benefícios que o produto tem a oferecer. Os benefícios 

são os valores vinculados aos atributos físicos do produto. Representam o que o 

produto ou serviço pode fazer pelo consumidor. E há a preocupação com o motivo 

pelo qual o consumidor prefere uma marca em relação às concorrentes, chamando-o 

de vantagem diferencial sustentável. O conceito da marca ganhou amplitude para 

acentuar a necessidade de diferenciação entre produtos e serviços. 

Após a Segunda Guerra Mundial, muitas empresas adotaram a estratégia de 
~ 

construção de marca denominada Unique Selling Proposition, ou "Proposição Única 

de Benefícios". Os atributos e benefícios dos produtos e serviços são usados para 

satisfazer as necessidades dos consumidores. Para que a oferta de uma marca se 
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diferencie daquela da concorrência e atenda às necessidades dos consumidores, é 

importante que se defina uma vantagem competitiva única. 

Posteriormente, a ênfase nos atributos I benefícios deu lugar à ênfase na abstração 

da marca. Neste caso, a construção da marca é pautada pela criação de uma 

imagem, que vai além dos atributos I benefícios. 

O conceito de marca passa, então, a dar ênfase ao papel da imagem de marca, 

como salienta MARTINS (1997, p.15): 

"Uma marca é um produto ou serviço ao qual foram dados uma identidade, 
um nome e valor adicional de uma imagem de marca. A imagem é 
desenvolvida pela propaganda ou em todas as outras comunicações 
associadas ao produto, incluindo a sua embalagem". 

Mais do que propriedade, a marca traz para o mercado significado para o 

consumidor. Representa o que o consumidor é e o que acredita que a marca oferece 

para ajudá-lo a reforçar o seu lugar na sociedade. Por exemplo, um jovem usando 

um par de tênis Nike Air-Jordan dá muito mais importância à imagem do que aos 

atributos e benefícios que o tênis lhe oferece. A marca passa a ser um vínculo que 

só o consumidor é capaz de criar. Quem compra um Nike, leva todo um ideário de 

vitória, mesmo que nem sequer participe de uma competição esportiva. 

O sucesso de uma marca baseia-se na percepção de todos os seus significados. 

Não se trata apenas do conteúdo, do nome, do "jeitão" ou do feeling. Entender como 

a mente elabora a percepção da marca como um todo é a chave para conhecer 

como a marca se torna relevante de alguma maneira. 

O cenário atual mostra que há uma grande diversificação de padrões de 

comportamento. São necessárias muitas opções para velhas escolhas. Produtos ou 

serviços, com os mesmos benefícios, podem apresentar imagens totalmente 

diferentes, dependendo do segmento para o qual estão destinados. Por exemplo, a 

empresa Nestlé possui um achocolatado, com a marca Nescau, voltado para o 

público pré-adolescente, e outro achocolatado, com a marca Quick, voltado para o 

público infantil. As marcas projetam imagens diferentes, que ajudam na escolha por 
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parte dos consumidores. Afinal, para um pré-adolescente, é inconcebível consumir a 

mesma marca, que as crianças adotam como preferida. 

A marca cria valor a longo prazo, transformando-se numa base onde concentram-se 

conceitos, que fortalecem a imagem do produto. A marca é vista como a soma de 

valores que vão sendo incorporados a longo prazo, o que exige um controle 

constante do seu desempenho. Comportamento e qualidade, ao longo do tempo, 

promovem confiança. 

O sucesso da marca deve ser medido principalmente no longo prazo. ARNOLD 

(1993, p.4) afirma: 

"Uma marca de sucesso precisa proporcionar aos seus clientes a qualidade 
percebida superior. Precisa ser gerenciada de forma consistente no longo 
prazo, para desenvolver uma posição ou personalidade. Uma vez que isto 
seja alcançado, a liderança de mercado e uma rentabilidade mais alta são 
conseqüências". 

Uma empresa pode enfrentar a concorrência brigando em preço ou diferenciando 

seus produtos e serviços. A marca tem um importante papel neste sentido, para 

fazer com que o cliente perceba a diferença entre os produtos e serviços. A empresa 

líder em seu mercado consegue manter uma estratégia de preço premíum e, com 

isto, atinge uma taxa de rentabilidade mais alta. Também consegue se proteger 

melhor de períodos de recessão ou de guerras de preços. A marca se torna líder, 

porque os consumidores percebem seus produtos e serviços com maior qualidade, e 

por isto, se dispõem a pagar mais por eles. O poder da marca por ser líder, lhe 

confere vantagens, que vão desde o poder de barganha com fornecedores e 

distribuidores, até uma poderosa aura de qualidade na mente dos consumidores. 

Desta forma, a .empresa que investe na sua marca, está investindo em rentabilidade 

a longo prazo. 

Os produtos financeiros, como os cartões de crédito, por exemplo, possuem as 

mesmas finalidades, ou seja, efetuar pagamentos por meio de um sistema de 

compensação mundial e oferecer pacotes de benefícios e vantagens. Porém, 

apresentam diferentes percepções das imagens das marcas, resultando em 

participações de mercado distintas e permitindo a vigência de tabelas de preços 
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diferenciadas. O mesmo ocorre em vários outros mercados, nos quais a imagem 

associada a uma determinada marca valoriza seu produto ou serviço, como nos 

mercados imobiliário, automobilístico, vestuário e alimentício. Em muitos casos, a 

marca é o único elemento que diferencia um concorrente do outro. 

O objetivo de toda empresa, ao investir na construção de uma marca, é aumentar 

sua lucratividade, fazendo com que seus produtos deixem de ser commodities e se 

tornem referências no mercado. A empresa precisa aumentar a percepção de valor 

que o consumidor tem ao seu respeito. Assim, o consumidor deixa de ser atraído 

pelo menor preço, o que está relacionado a margens de lucro reduzidas, e o 

consumidor passa a ser atraído por uma identidade que carrega valores 

aspiracionais específicos. 

SCHIMITT e SIMONSON (1998) defendem, que vivemos em um momento, onde os 

esforços de marketing estão tocados na experiência do consumidor. A experiência 

estética e sensorial com a marca é, para eles, a terceira fase do marketing, que 

evoluiu a partir de duas fases anteriores: a fase da ênfase nos atributos I benefícios 

e a fase da ênfase na abstração da marca. 

SCHIMITT e SIMONSON (1998, p.32) defendem a idéia de que o enfoque na marca 

não responde mais às exigências do mercado: 

"Finalmente, apesar de a marca ter se tornado parte integrante do 
planejamento de marketing, não tem poder suficiente para atrair 
consumidores em um mundo marcado por comunicações cada vez mais 
sofisticadas. Os novos meios de comunicação e tecnologias como 
multimídia, Internet e realidade virtual proporcionam oportunidades imensas 
para conquistar clientes e oferecer-lhes combinações de texto, imagens e 

. vídeos, assim como audição, tato e olfato. Neste mundo de intenso fluxo de 
comunicações através de um vasto número de veículos de mídia, de 
multimídia interativa e sensorial, atributos e benefícios de produtos, apenas 
nomes de marcas e associações de marcas isoladamente já não são 
suficientes para chamar a atenção e atrair o consumidor". 

O mais importante é criar um relacionamento entre marca e consumidor. Para que a 

marca se torne importante, confiável e íntima dos consumidores, é preciso que ela 

faça parte das relações cotidianas das vidas das pessoas. É preciso que os 

consumidores experimentem a marca. A experiência passa a ser o recurso 

predominante na construção de marcas. 
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Daryl Travis, autor de Emotional Branding, observa que o marketing tem a função de 

criar relacionamentos com consumidores, que cultivam preferências emocionais 

pelas marcas. O autor aprofunda a importância da emoção ao analisar o 

relacionamento da marca com o seu consumidor: 

"Produtos são feitos em fábricas, mas uma marca é feita na sua cabeça e 
no seu coração. Produtos são distribuídos pelas fábricas aos milhares, mas 
marcas são compradas uma de cada vez. E são vendidas através de 
sentimentos". 

Neste contexto, a decisão de compra é emocionaL Uma pessoa não compra uma 

roupa para cobrir sua nudez. Uma pessoa não compra um relógio para saber as 

horas. E nem compra um carro para transporte. Acima de tudo, existe uma escolha, 

que claro, pode ser influenciada por atributos lógicos como preço e qualidade, mas 

que é definitivamente influenciada pela emoção e pelos sentimentos que a marca 

transmite. 

No atual mercado hipercompetitivo, onde os produtos e os serviços, por si só, não 

são suficientes para atrair um novo mercado ou mesmo manter os mercados 

existentes, o aspecto emocional é que faz a diferença no momento da escolha final 

do consumidor. Um dos autores que defende a idéia da criação de uma marca 

emocional é GOBÉ (2002, p.378): 

"Criar marcas é uma relação de pessoas para pessoas e não uma relação 
de fábrica para pessoas. Uma marca precisa ter qualidades humanas e 
valores emocionais - precisa ter uma personalidade, expressando a cultura 
empresarial através de imagens que seduzem as pessoas. Se 
conseguirmos fazer que os consumidores queiram formar uma parceria com 
a marca, criamos com sucesso uma conexão emocional duradoura". 

O papel da marca é criar um vínculo emocional com os consumidores. 

A evolução histórica no conceito de marca ocorre com uma transferência na ênfase 

da marca como representação de quem, onde, como se produziu o produto ou 

serviço e suas funções, para a ênfase em valores emocionais e sentimentos 

gerados. 
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2.1. Nome de Marca 

No início do século XX, quando muitas das grandes corporações de hoje foram 

criadas, era natural usar o sobrenome do proprietário para dar nome à marca do 

negócio. Como havia pouca concorrência, as cidades eram menores e todos os 

relacionamentos estavam ligados à confiança. Conseqüentemente, o próprio nome 

era a forma mais simples de criar uma comunicação eficiente com os consumidores. 

Contudo, esta prática não é mais adequada nos dias de hoje. Um sobrenome pode 

ter significados diferentes, dependendo da região. Em uma cidade, a família, com 

um determinado sobrenome, pode ter grande reputação. Mas em outras cidades, o 

mesmo sobrenome pode pertencer a famílias diferentes, que dêem uma outra 

imagem à marca, podendo até mesmo ser extremamente negativa. Além disto, 

existe uma limitação para a proteção legal, já que muitos sobrenomes já foram 

usados em diversos ramos de negócios. 

Ao dar nome a um produto ou serviço, a empresa pode escolher o nome de uma 

pessoa (Armani, Fleury), um nome associado a um local (Clube Paineiras do 

Morumbi, American Airlines, France Telecom), a um atributo (adoçante Zerocal, 

xampu Seda, detergente Brilhante), a um estilo de vida (Vigilantes do Peso), ou um 

nome inventado (Kodak, Orno). 

A escolha de um nome adequado permite que os consumidores entendam quem é a 

marca, o que possui de melhor sobre as outras, sem que seja necessário um volume 

gigantesco de investimento para facilitar sua comunicação e seu posicionamento nos 

mercados. Portanto, seu nome deve refletir a identidade do seu negócio e as 

características dos seus consumidores, além de ser registrável, curto, 

descomplicado, fácil de falar e memorizar, e poder ser associado a determinados 

benefícios. É um processo tão complexo, que, não é à toa, que existam consultorias 

especializadas, que cobrem verdadeiras fortunas, para desenvolver um novo nome. 
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Para fazer com que um produto ou serviço venda, é preciso, em primeiro lugar, que 

a marca atraia a atenção e impulsione o ato de compra. Por isto, é extremamente 

importante a aparência da marca, ou seja, todos os seus aspectos visuais: forma, 

cor, símbolo, tipografia. As cores usadas devem transmitir associações positivas e 

envolventes com os consumidores. A tipografia, ou seja, o formato das letras, deve 

também possuir tonalidades adequadas à marca, além de formato e imagens que 

reflitam o nome escolhido. E o símbolo deve ser capaz de transmitir a identidade da 

marca, mesmo quando não estiver acompanhado da mesma, já que em muitas 

situações, a memória visual do consumidor se sobressai e favorece o 

reconhecimento da marca pelo seu desenho. 

O setor de serviços exige uma atenção especial. Os autores (BERRY; LEFKOWITH; 

CLARK, 1988) indicam quatro elementos que os nomes de serviços devem possuir: 

distinção, relevância, memorização e flexibilidade. E de acordo com os elementos 

existentes, os nomes de serviço poderiam ser classificados como: descritivos, 

pessoais, associativos, geográficos e alfanuméricos. 

Dentre os detalhes de cada uma destas classificações destes autores, as que 

parecem mais relevantes para este estudo são: 

• Descritivos: O nome descreve o benefício central associado a ele, como nos 

exemplos de Banco 24 Horas e Vale Refeição. A vantagem é conter informações 

sobre a marca e a desvantagem é ser limitado para projetos de expansão da 

marca; 

• Pessoais: As pessoas associam os próprios nomes aos serviços que vendem, 

por exemplo, os casos de profissionais liberais como: advogados, médicos e 

engenheiros. A desvantagem é que os nomes podem ser longos e difíceis de 

serem pronunciados, e podem restringir a continuidade do negócio à vida do 

fundador; 

• Associativos: Nomes formados pela montagem de palavras, geralmente 

distantes do contexto em que irão operar, necessitando sempre de um 

complemento que os explique, como no exemplo de Kodak Revelação de Filmes. 
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A vantagem é a distinção e a desvantagem é a necessidade de maiores 

investimentos para explicar o sentido do nome, ou distinguí-lo de outras 

atividades da mesma empresa; 

• Geográficos: Criados com o sentido de explorar algum benefício ou associação 

com localidade, região, país, como nos exemplos São Paulo Futebol Clube e 

Banco do Brasil. A vantagem é a aproximação com o público com forte 

sentimento regionalista e a desvantagem é no caso de uma expansão da marca; 

• Alfanuméricos: Utilizam a combinação de letras, números e sinais para que se 

transformem em marcas, como nos casos de Contém 1g e Microsoft 2000. A 

vantagem é a facilidade do registro e a desvantagem é a dificuldade na leitura 

em alguns casos. 

Em termos jurídicos, as marcas são protegidas por convenções internacionais, além 

da ampla gama de leis aplicáveis em cada país. Muitas dessas abordagens jurídicas 

se aplicam à proteção e à manutenção de nomes comerciais, marcas registradas, 

cores, ícones, símbolos e similares. Todas foram desenvolvidas para proteger o 

titular da marca de incursões dos concorrentes. Assim, uma organização pode 

proteger nomes e símbolos que representem produtos e serviços vendidos por ela e 

preservar a imagem desenvolvida em torno da sua marca. 

2.2. Sumário do Capítulo 

O conceito de marca sofreu uma grande evolução nos últimos anos. Inicialmente, a 

marca é utilizada apenas para identificar a empresa, o produto ou o serviço através 

do seu nome. Ou também para diferenciá-la da concorrência e facilitar a escolha por 

parte dos clientes. 

Este conceito tão racional é ampliado para levar em consideração o relacionamento 

existente entre a marca e seus consumidores, no momento em que incorpora os 

benefícios, e não só os atributos da marca. 
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A ênfase no binômio atribúto I benefício passa a ser substituída pela ênfase na 

criação de imagem de marca reforçando a importância da percepção dos 

significados da marca. Segundo SCHIMITT e SIMONSON (2000), surge uma 

terceira fase com enfoque na experiência estética e sensorial com a marca. Outros 

autores, como GOBÉ (2002), reforçam a idéia da criação de uma marca emocional. 

O conceito de marca evolui do foco em valores racionais e de identificação para o 

foco em valores emocionais. Até mesmo o nome de marca acompanha esta 

transformação. 
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3. Valor da Marca 

A marca é um ativo .intangível, cujo valor real não é legalmente contabilizado. 

Durante décadas, avaliou-se o valor de uma empresa pelo seu patrimônio tangível, 

ou seja, móveis, terrenos, fábricas e máquinas. Porém, exemplos de fusões e 

aquisições, onde os preços estabelecidos suplantavam em muito os dos valores dos 

ativos líquidos, mostraram que o verdadeiro valor estava fora dos balanços. Por isto, 

as empresas devem aceitar e gerenciar as marcas como o seu maior ativo. 

A era da globalização converteu as marcas em patrimônio bilionário. Elas podem ser 

compradas e vendidas. Também podem ser franqueadas e alugadas. Podem ser 

protegidas nacional e internacionalmente. A marca tem valor para a organização, 

pois é uma entidade legal com um valor no mercado diverso do das vendas que ela 

é capaz de gerar entre consumidores. E as marcas podem sobreviver e prosperar, 

apesar dos produtos e serviços representados mudarem significativamente ou 

desaparecerem por completo. Portanto, as marcas têm valor, o que é vital para as 

organizações de hoje. 

As empresas passaram a enxergar suas marcas como ativos. Este ativo pode ser 

traduzido por lealdade, goodwí/1, reputação ou preferência. O que importa é que é 

um ativo que traz lucro para a empresa por muitos anos, já que permite a atuação 

com um preço adicional e com um volume adicional em relação a um concorrente 

sem este patrimônio de marca. E por isto, este ativo deve ser valorizado em uma 

decisão de venda da empresa. 

O valor real da organização reside na sua capacidade de obter receita e lucro no 

futuro. Esse potencial é dirigido mais pelos ativos intangíveis, tais como marcas, 

capacidade de administração, competência dos empregados, e relacionamento com 

os clientes, do que pelos ativos tangíveis. Dependendo do país e de suas 

convenções contábeis, os ativos intangíveis não podem ser lançados no balanço da 

organização. Com isto, as organizações que detêm a titularidade de marcas estão 
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passíveis de serem sub avaliadas em termos financeiros tradicionais. Essa anomalia 

oferece muitos desafios para o gestor da marca. 

É importante que as empresas avaliem o valor de um ativo intangível como a marca, 

como podemos demonstrar nos exemplos a seguir. Em uma negociação de venda 

de uma empresa, o valor pago pode superar em muito o valor dos bens físicos e do 

faturamento anual da empresa. Em 1997, a venda de uma empresa brasileira para 

uma empresa global chamou a atenção pelo valor da negociação. A Kibon foi 

vendida por 930 milhões de dólares à vista à Unilever. Suas vendas no ano anterior 

haviam sido de 332 milhões de dólares com um lucro líquido de 75 milhões de 

dólares. A Unilever não levou em consideração somente os parâmetros físicos ou 

materiais na avaliação da Kibon, mas também a imagem simbólica da empresa, ou 

seja, sua reputação, seu reconhecimento, seus valores. 

Em 2000, a Nokia comprou a participação de 49% que a Gradiente detinha na Joint 

Venture NGI (Nokia Gradiente Industrial) por 415 milhões de dólares. Este valor não 

se restringia aos ativos da fábrica localizada em Manaus, já que o investimento 

inicial ali feito não passava de 10% desta quantia. Este valor incorporava também a 

proibição à marca Gradiente de atuar no mercado de celulares por 2 anos. Com isto, 

a marca Nokia pode absorver rapidamente o market share da 3a marca do mercado. 

A marca Microsoft vale mais que a tecnologia em si mesma, pois é sinônimo de 

qualidade ou de um "padrão". E seguir o "padrão Microsoft" na indústria da produção 

industrial de software representa uma vantagem competitiva. A estratégia da 

Microsoft foi bem sucedida, porque associou sua imagem a um mercado, e 

estabeleceu os rumos de expansão do mercado a partir do seu padrão. O valor da 

empresa atualmente é muito maior do que a soma de seus ativos. Uma grande parte 

representa o valor da sua marca. 

Não são os ativos tangíveis que constituem o verdadeiro valor da organização. O 

bem mais precioso não é o prédio da sua sede, nem tampouco suas máquinas e 

equipamentos, mas sim a imagem de marca da sua organização. Em muitas 

empresas, os ativos tangíveis representam pouco. Por exemplo, a Nike terceiriza 

grande parte de sua fabricação e, portanto, não tem unidades ou fábricas pesando 
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no seu balanço. O valor da Nike inclui o valor de sua marca conferido pelos clientes, 

que gera grande fluxo de receita. O mesmo acontece com a Coca-Cola e a Pepsi

Cola. Elas têm ativos tangíveis muito reduzidos em relação ao fluxo de receita 

advindo da clientela, já que só fabricam o xarope concentrado do produto, 

fornecendo-o para seus engarrafadores. São os engarrafadores que detêm grande 

parte dos ativos tangíveis, investidos em unidades, equipamentos e caminhões de 

entrega. O verdadeiro valor destas organizações está no relacionamento criado 

entre seus clientes e suas marcas. 

As marcas têm valores variáveis, e é o valor da marca que corrobora a sua 

importância no mercado. As marcas variam quanto ao seu poder e quanto ao seu 

valor de mercado. Este valor da marca está relacionado ao grau de reconhecimento, 

conscientização e lealdade à marca, à qualidade e funcionalidade percebidas da 

marca, a importantes associações positivas com a marca e a propriedades como 

patentes e marcas comerciais. 

Podemos dizer que a marca tem poder, pois pode ser o principal motivo para que 

uma empresa atinja a liderança em determinado segmento ou região, ou pode 

favorecer e sustentar a vantagem competitiva da empresa em relação à 

concorrência, ou pode ser o facilitador em processos de expansão geográfica, ou 

pode servir de plataforma para entrar em novos mercados de atuação. A marca pode 

ser responsável pela lucratividade da empresa a longo prazo. 

Diversas fórmulas de avaliação do valor das marcas já foram desenvolvidas, sem 

que nenhuma tenha se imposto como o modelo ideal. Duas metodologias são 

relevantes por descreverem os pontos cruciais da construção do valor monetário das 

marcas, com ferramentas altamente relevantes para um amplo conhecimento do seu 

funcionamento em uma avaliação estratégica e até de investimento: (1) a 

metodologia desenvolvida pela empresa lnterbrand Group de Londres; e (2) a 

metodologia desenvolvida pelo professor David A. Aaker, de estratégia de marketing 

da Universidade da Califórnia, que tratou do tema no seu livro "Managing Brand 

Equity". 
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3.1. Metodologia da lnterbrand 

A lnterbrand Group, uma organização de pesquisa sediada em Londres, 

desenvolveu um modelo para a avaliação de marca baseado em sete dimensões da 

sua performance. A lnterbrand dá nota a estes sete aspectos mercadológicos 

relacionados à marca. A abordagem da lnterbrand tenta determinar o valor líquido 

atual da marca, hoje, baseado na sua expectativa de lucro futuro em potencial, tanto 

para o comprador quanto para o vendedor. A fim de determinar a possibilidade dos 

lucros futuros, a lnterbrand desenvolveu uma escala de sete fatores para determinar 

um "perfil de risco" da marca. 

Os sete fatores da força de uma marca, segundo a lnterbrand, são: 

• Mercado: Uma marca pode ser mais ou menos valiosa dependendo do setor em 

que opere. As marcas em mercados estáveis, porém em crescimento são mais 

fortes do que aquelas em mercados propensos a tendenciosidade ou 

obsolescência. Marcas, nos mercados de alimentos e bebidas, são 

intrinsecamente mais estáveis que aquelas do setor de vestuário, por exemplo; 

• Estabilidade: Diz respeito à tradição, ao tempo de existência da marca em sua 

área de atuação. As marcas familiares, bem estabelecidas, têm a vantagem da 

existência de fidelidade por parte do cliente. O longo processo que edificou uma 

marca, a fidelidade merecida dos seus consumidores, investimentos em imagem 

e comunicação fazem estas marcas particularmente poderosas e valiosas; 

• Liderança: É a capacidade que uma marca tem de influenciar o seu mercado, 

estabelecer preços, comandar a distribuição e dificultar a entrada de novos 

concorrentes. À medida que uma marca domine uma categoria e seja capaz de 

influenciar o mercado inteiro, ela ganha notas altas pela liderança. Uma marca 

que é líder em seu mercado é uma propriedade mais estável e poderosa que a 

de seus concorrentes; 
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• Caráter Internacional: Possibilita abrir novas frentes de consumo quando o 

mercado de origem estiver estagnado. As marcas mais fortes nessa dimensão 

obtiveram alto nível de aceitação em vários mercados internacionais. Marcas 

internacionais são mais valiosas que aquelas regionais ou nacionais apenas; 

• Tendência: Relaciona-se à capacidade da marca evoluir sem perder sua 

identidade. As marcas que mostram crescimento constante no passar do tempo 

comprovam sua relevância para os consumidores, bem como sua capacidade de 

tomar participações de concorrentes. Uma importante medida da marca é a sua 

capacidade de evoluir com o tempo sem alterar sua identidade; 

• Apoio: São os investimentos contínuos em comunicação, pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos. Não é apenas o montante do investimento 

na marca, mas também a qualidade e a consistência do investimento, que 

contribuem para o valor da marca. Aquelas marcas que têm recebido contínuos 

investimentos e atenção são fortes. Qualidade é tão importante quanto 

quantidade; 

• Proteção: Capacidade da marca de estar legalmente protegida, senão ela não 

existe. Os registros de marca e outras proteções, às vezes concedidas por lei, 

contribuem para o valor da marca. O registro é o monopólio estatutário de um 

nome ou sinal, por isto a força e a importância do registro são indiscutíveis. 

Separadamente, os dados podem gerar distorções, mas em conjunto, representam 

uma boa ferramenta para o trabalho de valoração das marcas, segundo a 

lnterbrand. 

3.2. Metodologia de David Aaker- Brand Equity 

A abordagem do Brand Equity foi desenvolvida por David A. Aaker. O Brand Equity 

define quais são os "valores" que precisam ser gerenciados na construção da marca 

e explica quais as contribuições que cada um dá à imagem da marca. Esta 
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abordagem demonstra a importância de criar associações de idéias e imagens para 

construir "o mundo da marca". 

A definição do valor da marca para AAKER (2001, p.17) é: 

"Um conjunto de recursos (e deficiências}, inerentes a uma marca registrada 
e a um símbolo, que se agregam (ou são subtraídos} ao valor proporcionado 
por um produto ou um serviço, em benefício da empresa ou de seus 
clientes. As principais categorias de recursos são: (1} Conscientização 
sobre a marca registrada; (2} Fidelidade em relação à marca; (3} Qualidade 
percebida; (4} Associações relativas à marca". 

Aaker é um dos nomes mais citados como referência na área de estratégia para 

construção e gerenciamento de uma marca forte. Os recursos citados são os 

elementos importantes para criar uma marca forte. Ele chamou o conjunto destes 

elementos de Brand Equity, traduzido no Brasil por "Valor da Marca". 

O Brand Equity define quais são os valores que precisam ser gerenciados na 

construção da marca e no controle do seu desempenho ao longo da sua existência. 

A marca será tanto mais forte, quanto mais intensos forem estes recursos. Aaker 

divide os valores em cinco categorias: 

• Conhecimento da marca; 

• Lealdade à marca; 

• Qualidade percebida; 

• Associações à marca em acréscimo à qualidade percebida; 

• Outros ativos do proprietário da marca: patentes, trademarks, vantagem técnica, 

inovação, matéria prima exclusiva, serviço único, relações com os canais de 

distribuição, etc. 

Os recursos principais serão descritos em detalhe a seguir. 
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3.2.1. Conhecimento da Marca - Awareness 

Na definição de AAKER (1998, p. 64), o conhecimento da marca "é a capacidade 

que um comprador potencial tem de reconhecer ou de se recordar de uma marca 

como integrante de uma certa categoria de produtos". O conhecimento se refere à 

força da presença da marca na mente do consumidor. 

O conhecimento da marca está intrinsecamente associado à capacidade dos 

consumidores a identificarem por meio de imagem corporativa (o símbolo da Nike, o 

M do McDonald's ou a rosa dos ventos da Varig), cor (o vermelho daTAM), slogan 

("não é nenhuma Brastemp") e som Uingle) a ela associados. 

As pessoas freqüentemente compram uma marca familiar porque se sentem 

confortáveis com aquilo que é conhecido. Provavelmente, assumem que uma marca 

mais conhecida é mais confiável e possui qualidade razoável. Desta maneira, ela 

será provavelmente escolhida quando comparada a uma outra desconhecida. E uma 

marca deve ser conhecida para fazer parte do leque de marcas a serem avaliadas 

no momento da compra. 

O conhecimento da marca passa por intervalos de sentimentos, desde a fase onde a 

marca é ou não reconhecida, até a crença de que ela é a única na classe de 

produtos. Para representar este intervalo de sentimentos, AAKER (2001) define três 

níveis diferentes de conhecimento de marca: Top of mind (a primeira marca 

lembrada), lembrança da marca, reconhecimento da marca. 

O nível mais baixo de conhecimento é o de "reconhecimento da marca". Baseia-se 

no teste de recai/ (recordação) estimulado, ou seja, "saber o que é". O consumidor, 

ao ser entrevistado, recebe um conjunto de nomes de marcas de uma determinada 

classe de produtos ou serviços, para sinalizar aqueles dos quais já ouviu falar. O 

reconhecimento é simplesmente a recordação de que houve uma exposição anterior 

à marca. Este estágio é importante para o consumidor que escolhe a marca no ponto 
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de venda. É fundamental na compra por impulso, pois a marca familiar terá uma 

vantagem. 

O nível intermediário é o da "lembrança da marca". O consumidor lembra da marca 

espontaneamente, sem o estímulo usado no nível anterior. A marca está em uma 

posição mais forte na mente do consumidor, já que é maior a dificuldade da 

lembrança sem ajuda externa. Quanto mais espontaneamente o consumidor se 

lembra da marca, maior a probabilidade dela ser comprada. Algumas decisões de 

compra são feitas em menos de cinco segundos, portanto, a lembrança da marca é 

fundamental neste processo. 

O nível mais alto de conhecimento da marca é o "Top of Mind', onde a marca é a 

primeira a ser mencionada, dentro de uma categoria de produtos, em uma pesquisa 

de recai/. Caso um grande número de pessoas se lembre apenas de uma única 

marca, ela pode ser considerada como dominante em sua categoria. Quanto maior o 

stress envolvido na compra, e quanto menor o tempo disponível, maior é a 

importância de ser a marca top of mind. 

Algumas marcas estão tão gravadas na mente do consumidor, que permanecem por 

muito tempo sendo lembradas, mesmo depois de tiradas do mercado, como o caso 

da marca de creme dental Kolynos. Outras marcas, de tão fortes que se tornam, 

passam a ser sinônimos de suas categorias, como Gillette, Xerox, Band-Aid, 

Cotonete e Danone. 

Para uma marca tornar-se conhecida, tanto a identificação, quanto a lembrança 

envolvem duas tarefas: estabelecer o nome do produto e conectá-lo à classe do 

produto. AAKER (1998) cita várias diretrizes que tiveram bom desempenho na 

criação e na conservação de níveis de conhecimento: o uso de um slogan ou de um 

jingle; exposição ao símbolo; assessoria de imprensa; patrocínio de eventos; 

extensões de marca; uso de sinais; o bônus da lembrança; ser diferente e 

memorável; a lembrança demanda repetições. 

O conhecimento da marca pode proporcionar valor das seguintes formas: 
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• Âncora a que outras associações possam estar ligadas - Segundo AAKER 

(1998, p.66), o primeiro passo da tarefa de comunicação é estabelecer o nome 

da marca, para posteriormente comunicar os atributos e criar associações: 

"Um nome é como uma pasta especial de arquivo na mente, que pode ser 
preenchido com fatos, nomes e sentimentos. Sem esse arquivo disponível 
na memória, os fatos e sentimentos se perdem e não podem ser 
rapidamente acessados quando necessários". 

Aaker utiliza a imagem de uma âncora como metáfora para ilustrar o significado 

do conhecimento da marca. A âncora representa a marca que está ligada por 

correntes - elos de memória - às associações. Para AAKER (1998, p.67) 

estruturas podem, ainda, ser reforçadas por elos entre as próprias associações: 

"Um novo produto ou serviço está particularmente interessado em ganhar 
reconhecimento. Virtualmente, todos os modelos que tentam prever o 
sucesso de novos produtos têm o reconhecimento da marca como a chave 
do início da construção; muito raramente pode, uma decisão de compra, 
ocorrer sem que haja um reconhecimento. Mesmo porque, sem ele é difícil 
conhecer as características e os benefícios do novo produto. Com o 
reconhecimento estabelecido, a tarefa é simplesmente conectar uma nova 
associação. Tal como um atributo do produto". 

• Familiaridade I Simpatia - O reconhecimento da marca proporciona 

·familiaridade com ela. E as pessoas se sentem bem com aquilo que lhes é 

familiar, e este sentimento pode ser o responsável pela decisão de compra. 

AAKER (1998) afirma que existem estudos que demonstram uma relação direta 

entre a quantidade de exposições da marca e a preferência do consumidor. Os 

estudos de reconhecimento constataram, que a repetição à exposição pode 

afetar a apreciação. 

• Substância I Comprometimento - As pessoas acreditam que por uma marca 

ser conhecida por muitas pessoas, ela tem força, comprometimento e substância. 

AAKER (1998) diz que a lógica para as pessoas é que, se uma marca é 

conhecida por muitos, é porque deve haver uma razão: ou a empresa faz 

propaganda de forma extensiva, ou a empresa tem estado no negócio por um 

longo tempo, ou a empresa tem uma ampla distribuição, ou a marca é bem 

sucedida. Se uma marca é completamente desconhecida, as pessoas acreditam 
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que ela não seja substancial, .e que não há um comprometimento por parte da 

empresa por trás da marca. 

• Marca a ser considerada - No processo de compra, o consumidor seleciona 

três ou quatro marcas para fazerem parte de um conjunto preferencial. As 

primeiras marcas que vierem à memória terão vantagem para poder fazer parte 

deste grupo. 

3.2.2. Lealdade à Marca 

AAKER (1998) define que a lealdade à marca é o "cerne do Brand Equity". À medida 

que a lealdade aumenta, a vulnerabilidade dos consumidores em relação à 

concorrência diminui. Uma grande base de consumidores leais proporciona 

estabilidade nas vendas e nos lucros e representa uma barreira à entrada de novos 

concorrentes devido aos custos de atraí-los. 

Em qualquer negócio, é mais caro conquistar novos clientes, do que manter os já 

existentes, especialmente se os clientes atuais estão satisfeitos ou gostam da 

marca. Os consumidores atuais podem ajudar na atração de novos consumidores 

através da propaganda boca a boca. Uma base de consumidores leais também 

coloca a empresa em condições vantajosas de negociação com distribuidores dos 

produtos, quando este é o caso. 

Se os consumidores compram um produto ou serviço somente por suas 

características, preço ou conveniência, é provável que haja pouco Brand Equiy. Mas 

se continuam a comprar um produto ou serviço, mesmo que a concorrência ofereça 

preços mais vantajosos ou características superiores, é provável que haja muito 

Brand Equity, e que esta marca tenha valores próprios na mente do consumidor. 

Naturalmente a lealdade a uma marca não se manifesta igualmente para todos os 

consumidores e categorias de produtos. Segundo AAKER (1998}, a lealdade à 

marca pode ser classificada em vários níveis: 
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• Primeiro nível - consumidor indiferente à marca. É o comprador por preço, já 

que o nome da marca tem pouca importância na decisão de compra e qualquer 

marca que for oferecida será consumida, de acordo com a conveniência do 

momento; 

• Segundo nível - comprador satisfeito com o produto ou serviço. Não existe 

uma insatisfação que justifique uma mudança, por isso, são compradores 

habituais que não estão em busca de alternativas. Para conquistar este 

consumidor, a marca concorrente precisa oferecer um benefício claro com a 

mudança; 

• Terceiro nível - consumidor também satisfeito. Mas teme os custos que 

podem ser acarretados por uma mudança de marca como custos de tempo, 

dinheiro, aprendizado, performance. Também tem receio de que a nova marca 

não tenha a mesma performance que a anterior. São chamados por AAKER 

(1998) de compradores leais, porém suscetíveis a mudanças. Para que o 

consumidor mude a sua escolha, a marca concorrente deve oferecer um atrativo· 

que compense os custos da troca; 

• Quarto nível - consumidor que gosta da marca, mas não pode relacionar 

este sentimento a uma coisa específica. A preferência pela marca pode estar 

associada ao símbolo, a um conjunto de experiências de contato e uso da marca, 

ou à alta qualidade percebida. Este consumidor é o amigo da marca, pois ele 

mantém uma ligação emocional de amizade, de intimidade com ela; 

• Quinto nível - consumidor comprometido. Ele confia tanto na marca, que a 

recomenda para outras pessoas. Por isto, o valor deste consumidor está na sua 

capacidade em divulgar a marca para outros níveis. 

AAKER (1998) acredita que esta classificação serve como base de análise para a 

variedade de formas que a lealdade à marca pode assumir e de como elas causam 

impacto ao Brand Equity. 
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A lealdade à marca é a única dimensão do Brand Equity diretamente ligada à 

experiência de uso. A lealdade não pode existir sem compra prévia e sem a 

experiência de uso. Já as outras dimensões, como o conhecimento, as associações 

e a qualidade percebida, podem existir sem que o consumidor use a marca. 

A lealdade à marca geralmente é maior em categorias maduras como, por exemplo, 

aparelho de TV e eletro-doméstico. Em novas categorias, a lealdade não é tão forte, 

como por exemplo, em celulares. 

Como descrito por AAKER (1998), a lealdade pode proporcionar valor à marca de 

diversas maneiras: 

• Custos de Marketing Reduzidos - Conquistar clientes é mais caro do que 

manter clientes. Uma marca, com alto nível de lealdade, de certa forma está 

protegida em relação à concorrência, pois esta possui um custo muito mais alto 

para fazer com que o consumidor experimente a sua marca, quer seja com 

desconto, quer seja com custo mais alto por oferecer um benefício adicional; 

• Alavancagem Comercial - A forte lealdade à marca lhe dá prestígio. Como os 

varejistas são conscientes de que esta marca faz parte da lista de compra do 

consumidor, lhe dá mais espaço nas gôndolas dos supermercados, o que se 

traduz em maior poder de barganha para a marca; 

• Atração de Novos Consumidores - Consumidores satisfeitos com a marca 

podem passar sua experiência favorável para outras pessoas, proporcionando 

segurança para o comprador potencial, principalmente se a compra do produto 

ou serviço envolve risco; 

• Tempo para Reagir às Ameaças da Concorrência - Quando existe lealdade à 

marca, ela tem uma vantagem em relação à concorrência, caso esta lance no 

mercado produtos ou serviços que ofereçam maiores benefícios. Como os 

consumidores estão satisfeitos com a marca que estão comprando, será difícil 

para a concorrência fazê-los experimentar a novidade rapidamente, e a marca, 
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com alto nível de lealdade, terá tempo para dar ao seu produto ou serviço as 

vantagens oferecidas pela concorrência. 

3.2.3. Qualidade Percebida 

Ao avaliar a qualidade de um produto ou serviço, o consumidor não se baseia em 

critérios objetivos, mas sim em suas expectativas. Na definição de AAKER (1998, 

p.88), o conhecimento que o consumidor tem da qualidade da marca é determinante: 

"A qualidade percebida pode ser definida com o conhecimento que o 
consumidor da marca tem da qualidade geral ou superioridade de um 
produto ou serviço pretendido em relação a alternativas". 

A percepção de qualidade é o aspecto que mais eleva o status de uma marca. A 

percepção de qualidade influencia o modo como são percebidos outros atributos do 

produto. Também é o aspecto que comprovadamente dirige a boa performance 

financeira, uma vez que permite a aceitação de preços mais altos ao mesmo tempo 

em que mantém a participação de mercado. Além disto, a qualidade percebida é 

freqüentemente o aspecto mais estratégico de credibilidade de um negócio, não 

raramente contribuindo para a valorização das ações no mercado. 

A percepção da qualidade, como ressalta AAKER ( 1998, p.1 01 ), é fundamental. 

"Atingir alta qualidade não é suficiente: a qualidade real tem que ser traduzida em 

qualidade percebida". A chave para conseguir uma alta qualidade percebida é, 

logicamente, produzir alta qualidade, é, também, identificar os pontos sobre os quais 

baseiam-se os consumidores na atribuição de qualidade, e é comunicar a 

mensagem de qualidade de uma maneira crível. 

Os produtos possuem dimensões-chave visíveis que ajudam a formar a percepção 

de qualidade. Para Aaker, estas informações são sugestões intrínsecas dos 

produtos e, associadas a elas, estão as sugestões extrínsecas dos produtos -

associações da marca tais como a quantidade de anúncios utilizados, o nome da 

marca ou o preço. 
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Em muitos contextos, a qualidade percebida de uma marca oferece uma 

determinante razão de compra. Uma marca que tenha alto índice de qualidade 

percebida pelo consumidor tem a vantagem de poder cobrar um preço premium. 

Além de proporcionar maiores lucros, o preço premium reforça a qualidade 

percebida. Geralmente o consumidor acha que se o preço é premium, a qualidade é 

premium. O preço pode ser uma indicação de qualidade para produtos de difícil 

avaliação objetiva ou quando o status está envolvido. 

AAKER (1998, p.104) diz que, pesquisas demonstram que quanto mais difícil a 

avaliação por parte do consumidor, mais sensível estará a classe de produtos à 

sugestão do preço e que esta é tão forte quanto o nome da marca: 

"Um preço mais alto, na média, conduz a uma qualidade percebida relativa 
mais alta. Esta relação é coerente com a noção de que, na ausência de 
informação completa, o preço é usado como um sinal de qualidade. Outra 
explicação, contudo, é que as empresas capazes de cobrar um preço mais 
alto estão mais dispostas e/ou capacitadas a tomarem as medidas para 
melhorar a qualidade - sejam caras, arriscadas, ou envolvendo custos 
iniciais mais altos". 

A decisão sobre a nomenclatura de produtos tem poder determinante para a 

percepção de qualidade. Nomes consolidados podem dar credibilidade a produtos 

novos, que ainda não foram experimentados pelos consumidores. Por isto, o nome 

da marca também tem forte influência na qualidade percebida. 

A quantidade de propaganda apoiando uma marca pode levar à percepção de que a 

empresa está apoiando o produto e de que se trata de uma marca forte levando-se 

em conta o investimento feito. Conseqüentemente, o produto é percebido como 

tendo qualidade superior. 

A qualidade percebida é muito importante na compra comparada, como por 

exemplo, de automóveis ou eletro-eletrônicos, ou de serviços críticos como 

financeiros ou de saúde. Muitas vezes, o cliente não é capaz de julgar a qualidade 

de um produto ou a competência de um serviço. Por exemplo, serviços médicos, 

advogados, mecânico de automóvel têm como principal dimensão de qualidade a 

competência, mas esta não é uma característica facilmente detectável. Segundo 
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AAKER (1998), os consumidores levam em conta aspectos triviais, mas de fácil 

constatação. Por exemplo: a limpeza e a apresentação de um consultório, a 

quantidade de clientes, e a aparência dos funcionários poderão ser indicadores de 

profissionalismo. 

3.2.4. As Associações da Marca 

Segundo AAKER (1998), uma associação de marca é algo ligado a uma imagem na 

memória. Os consumidores estruturam as marcas em suas memórias e em suas 

vidas através das associações da marca. São usadas como estratégia para que o 

consumidor identifique a marca, perceba as diferenças em relação às concorrentes e 

defina uma imagem da marca em sua mente. As associações são, também, as 

ferramentas que vão dar ao consumidor subsídios para a decisão de compra e para 

a lealdade à marca. 

Na opinião de AAKER (1998, p.115), as associações devem seguir uma lógica 

dentro do que se propõe a empresa. Elas vão contribuir para formar a imagem da 

marca. "Uma imagem de marca é um conjunto de associações, usualmente 

organizadas de alguma forma significativa". 

É com as associações, que o consumidor forma uma imagem da marca em sua 

mente. Para que as associações reflitam o posicionamento que a marca quer passar 

para o consumidor, é necessário buscar as conexões já existentes na mente do 

consumidor. 

Um produto como a Coca-cola tem associações como sede, frio e refrescante, além 

de associações com situações de uso, que são as ocasiões em que o consumidor 

bebeu Coca-cola. 

A Natura, empresa brasileira de cosméticos, opta pela associação com os seus 

usuários-alvo, mulheres acima dos 25 anos, .que trabalham, e que levam uma vida 

normal. Os anúncios da empresa mostram mulheres anônimas com seus nomes, 
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idades e profissões para que as consumidoras se identifiquem com as pessoas 

"iguais" a elas, com histórias de vida semelhantes, e não com estrelas ou top 

mode/s. 

As associações podem criar valor para as empresas e para os consumidores de 

diferentes maneiras: 

• Ajudam a processar I achar informações - As associações ajudam na 

recordação das informações a respeito da marca; 

• Diferenciação I posicionamento - As associações são importantes para 

aqueles produtos de uma mesma categoria sem um alto grau de diferenciação 

como roupas e perfumes. Elas criam imagens que diferenciam as marcas e 

definem o posicionamento de um produto; 

• Razão de compra - Uma associação pode ser a razão de compra de um 

produto. Por exemplo, o prestígio e a credibilidade de um atleta famoso como o 

Ronaldinho pode se transformar na razão de compra das chuteiras da Nike, já 

que este produto está associado ao atleta famoso; 

• Criar atitudes positivas - Associações podem despertar sentimentos positivos 

nos consumidores. Por exemplo, associar marcas a celebridades admiradas pelo 

público em campanhas contra o Câncer de Mama ou de Vacinação, estimula 

sentimentos positivos; 

• Base para extensões - Quando uma associação é forte, pode criar uma base 

para extensões de produto. 

Várias são as possíveis associações a uma marca. No entanto, para a administração 

de marca, nem todas as associações são importantes, somente aquelas que direta 

ou indiretamente afetam o comportamento de consumo. O objetivo é identificar e 

conhecer a identidade das associações, e saber se são compartilhadas por muitas 

ou poucas pessoas. Um contexto, envolvendo uma marca com imagem difusa, é 

muito diferente de um outro, em que a marca tem uma sólida imagem. Uma situação 
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em que a .imagem é significativa para um pequeno grupo de pessoas não terá o 

mesmo impacto que uma imagem compartilhada por um grande grupo de indivíduos. 

A teoria chamada de Brand Equity enfatizou que o valor da marca é sustentado em 

grande parte pelas associações estabelecidas pelos clientes em relação a uma 

marca. AAKER (2001, p.36) salienta a importância de expandir o conceito de 

identidade da marca, a partir do conceito de Brand Equity: 

"As associações relativas à marca são impulsionadas pela identidade da 
marca - aquilo que a organização deseja que a marca represente na mente 
dos clientes. Em conseqüência, os elementos fundamentais para construir 
marcas de sucesso são o desenvolvimento e a implementação da 
identidade da marca." 

O próximo capítulo expande o conceito de identidade da marca e explica como se 

pode criar uma identidade clara para os clientes e gerenciá-la ao longo do tempo. 

3.3. Sumário do Capítulo 

Na era industrial, o valor de uma empresa era representado pelos seus ativos 

tangíveis como fábricas, imóveis e maquinários. Na era dos serviços, o valor da 

empresa é praticamente representado pelos ativos intangíveis. A marca é um dos 

principais componentes do valor de uma empresa. 

Muitos países não contemplam em sua legislação a possibilidade das empresas 

valorizarem suas marcas em seus balanços. Mesmo que este cenário fosse 

diferente, ainda existe uma grande dificuldade em mensurar o valor da marca. Mas 

algumas metodologias têm se destacado no mercado, como a da empresa inglesa 

lnterbrand e do professor de estratégia de marketing David Aaker. 

Ambas se baseiam em uma análise qualitativa da empresa. Para isto, elegeram 

algumas dimensões da performance da empresa que devem ser consideradas na 

avaliação como: mercado, estabilidade, liderança, caráter internacional, apoio, 

proteção, conhecimento da marca, lealdade à marca, qualidade percebida e 

associações à marca. Como as associações da marca são impulsionadas pela 
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identidade da marca, o próximo capítulo exp'lica como se pode criar uma identidade 

clara para os clientes e geri-la no tempo. E os fatores que influem no valor de uma 

marca serão discutidos na avaliação da marca Fleury, durante o estudo de caso 

desta dissertação. 



41 

4. Identidade da Marca 

A identidade da marca representa o conceito da marca sob o ponto de vista do dono. 

Representa aquilo que a organização deseja que sua marca signifique. É 

aspiracional, pois é o conjunto de todas as associações com a marca, que o 

estrategista de marca procura criar ou manter. É através da identidade que é 

estabelecido um relacionamento entre a marca e seus clientes, a partir do sentido 

que ela representa para eles. Gomo a identidade da marca é a base de qualquer 

programa de construção da marca, ela deve ser única e diferenciadora. 

Segundo AAKER (2001, p.BO): 

"A identidade da marca é um conjunto exclusivo de associações com a 
marca que o estrategista de marca ambiciona criar ou manter. Essas 
associações representam aquilo que a marca pretende realizar e elas 
implicam uma promessa aos clientes, feita pelos membros da organização". 

Uma marca pode assinar vários produtos distintos, e estar presente em numerosas 

mensagens diferentes. No entanto, a identidade de uma marca é o que faz com que 

acreditemos que todos estes processos comunicativos emanam de um emissor 

único. A identidade é um reflexo da individualidade da marca. 

A identidade da marca deve estar vinculada à visão da empresa e à sua cultura e 

aos valores organizacionais. Deve orientar os programas e formas de comunicação 

da empresa que sustentarão e reforçarão a marca. Estratégias confusas fazem com 

que a marca seja tudo e nada. E a identidade confunde e repele os consumidores. 

Para ser eficaz, a identidade da marca precisa ressoar com clientes, diferenciar a 

marca de seus concorrentes e representar aquilo que a organização pode fazer, e 

fará, ao longo do tempo. Para isto, a empresa deve realizar uma análise estratégica 

de marcas, incluindo a análise de clientes, a análise da concorrência e a auto

análise. 
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Um exemplo bem sucedido de identidade de marca é o da Brastemp. A Brastemp 

era percebida como a melhor fabricante de linha branca e era valorizada por 

consumidores que confiavam em seus produtos. Porém, novos players passaram a 

oferecer produtos com design mais avançado, e com boa qualidade, compactos e 

com proposta de preço razoável. As razões de compra para as novas marcas, como 

preço e beleza, ficaram claras para os consumidores. Mesmo assim, estes 

consumidores se questionavam se realmente era a melhor opção, afinal, a nova 

oferta não correspondia ao seu desejo inicial de adquirir Brastemp. 

A agência de propaganda Talent usou a marca Brastemp como sinônimo de 

qualidade na sua propaganda, posicionando-a na mente dos consumidores à frente 

da líder em vendas Cônsul. A campanha e seu conceito se transformaram em ditado 

popular, onde tudo que não é lá essas coisas, "não é assim uma Brastemp". 

Posteriormente, a Brastemp reforçou a identidade de marca de qualidade, com o 

lançamento de uma linha de produtos que privilegiou o design e a tecnologia. 

A identidade da marca é transmitida para o cliente em qualquer comunicação da 

organização ou em qualquer contato feito com clientes. A empresa se relaciona com 

a clientela de maneira diversa, e é importante para o estrategista da marca saber 

quais pessoas fazem esses contatos e quais as circunstâncias em torno dessa 

ocorrência. O estrategista da marca deve assegurar-se que o programa de 

comunicação da marca seja plenamente explicado a todos que interagem com os 

clientes. Por exemplo, os mensageiros da FedEx são o contato principal da marca 

com seus clientes. Portanto, precisam ser treinados para representar e divulgar a 

idéia de que a empresa é sinônimo de entrega no dia seguinte. 

Conscientemente ou não, voluntariamente ou não, todos os fornecedores, clientes e 

funcionários de uma organização são veículos de comunicação ou fontes de imagem 

da empresa. Mesmo sendo um relacionamento completamente informal, pode ser 

usado para o bem ou para o mal da organização, de sua imagem e de suas marcas. 

O conceito de identidade da marca diferencia-se do conceito de imagem da marca. A 

identidade é um conceito de emissão e a imagem é um conceito de recepção. A 

imagem da marca é a forma como ela é percebida por seus clientes e não clientes. 
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Mesmo em regiões fora da abrangência de sua atuação, a marca pode ser 

percebida de alguma forma pelas pessoas que residem nesta área. A avaliação da 

imagem da marca é importante em um processo de expansão da atuação da marca 

para servir de insumo no planejamento da identidade da marca. O simples 

reconhecimento da marca é capaz de afetar as percepções que os consumidores 

têm da mesma, já que as pessoas tendem a gostar das marcas conhecidas, mesmo 

que nunca as tenham utilizado. A visibilidade da marca pode sinalizar liderança, 

sucesso, qualidade, substância, energia. Mas de forma alguma, o estrategista da 

marca pode confundir a identidade da marca com a imagem da marca, pois esta 

pode ser negativa ou inadequada para a estratégia ·empresarial na tentativa de 

alcançar uma vantagem sustentável no mercado. 

A imagem da marca é a forma como ela é enxergada pelas pessoas. A imagem da 

marca reflete o passado, e pode ser decorrente de algum contato ou 

experimentação da marca, que não necessariamente se repete no tempo. A 

identidade da marca é a forma como a empresa gostaria que ela fosse enxergada 

pelas pessoas. A identidade da marca reflete o futuro, ou seja, as associações 

adequadas à marca, que devem perdurar em longo prazo. A identidade da marca 

não deve aceitar as percepções existentes caso sejam incoerentes com a estratégia 

definida para a marca. Deve sim, refletir as potencialidades, os valores e a visão da 

marca. 

Cada cliente que entra em contato com a marca tem a sua própria visão dela e do 

que ela significa para si mesmo. Ele ouve o que quer e entende, do seu próprio jeito, 

o que a marca comunicou. A imagem da marca é o resultado das mensagens que a 

empresa comunica aos seus clientes por meio de diferentes ações: da sua 

propaganda, das notícias veiculadas pela mídia independente, do seu nome 

corporativo, do logotipo exposto em seus prédios, veículos e embalagens, do 

atendimento dado aos seus clientes e prospects, das suas ações corporativas junto 

à comunidade, entre tantas outras coisas. A imagem da marca é construída e 

sedimentada pelo conjunto destas mensagens, entre tantas outras, pequenas ou 

não, que permitem a um indivíduo associar uma imagem - boa, ruim ou 

simplesmente neutra - a uma empresa quando em contato com o seu nome ou 

logotipo. 
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Não existe uma imagem singular da marca para a maioria dos produtos e serviços. 

Há milhões de imagens, compreensões e associações da marca, dependendo da 

amplitude de sua distribuição e da intensidade de sua exposição no mercado. Os 

clientes criam a marca para si próprios, e o seu entendimento da marca e a 

experiência com ela são únicos e individuais. Por isto, a gestão da marca precisa ser 

feita a partir da perspectiva do cliente, não apenas da própria perspectiva da 

organização. 

Quando pensamos nos computadores da Apple, a imagem que vem à mente pode 

ser diferente de uma pessoa para outra: o logotipo em forma de maçã da Apple, um 

computador com design arrojado, gráficos, etc. Quando pensamos na IBM, a 

imagem também pode ser bem diferente de uma pessoa para outra: o logotipo 

listrado da IBM, a cor azul, a grande mudança na gestão da empresa, etc. 

A marca pode significar apenas o que os clientes e consumidores vão deixar que ela 

signifique. O sucesso da identidade da marca a ser estabelecida pela empresa 

depende da aceitação ou rejeição das suas idéias e conceitos, em relação ao que o 

cliente atual ou prospectivo já sabe sobre o produto ou serviço. Os programas para a 

comunicação da identidade da marca podem apenas realçar ou aumentar as 

informações já armazenadas pelos consumidores sobre a marca. 

A Volvo, por exemplo, possui a palavra "segurança" na mente do comprador de 

automóvel. O que confronta radicalmente com o lançamento de carros esportivos 

com a mesma marca. 

Os funcionários de uma empresa devem compreender e assumir a visão 

estabelecida para a marca para que ela se concretize. Gerir a marca significa gerir 

todos os elementos necessários para criá-la. Inclui o benefício ou o valor que o 

produto ou serviço oferece aos consumidores e a maneira como os funcionários da 

empresa pensam a respeito desse benefício ou valor. Os funcionários do Fleury , por 

exemplo, sabem que sua marca representa confiabilidade e qualidade no 

atendimento. Esta inspiração dos funcionários é resultado de uma sólida identidade 

da marca. 
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Segundo MKER (2001, p.80): 

"A identidade ·da marca consiste em 12 dimensões organizadas ao redor de 
quatro perspectivas: a marca como produto (âmbito, atributos, 
qualidade/valor, usos, usuários e país de origem do produto), a marca como 
organização (atributos organizacionais, local versus global), a marca como 
pessoa (personalidade da marca, relacionamentos marca-cliente) e a marca 
como símbolo (imagens visuais/metáforas e tradição da marca)." 

Não é necessário que a identidade da marca use todas as dimensões citadas. Cada 

marca deve utilizar aquelas que sejam úteis para a criação da sua representação na 

mente do cliente. 

4.1. Marca como Produto 

A identidade de qualquer marca está associada à classe de produtos ou serviços ao 

qual ela pertence. O objetivo da associação é criar um vínculo sólido para que a 

marca seja lembrada quando a classe de produtos for mencionada. Assim, a marca 

fará parte do conjunto de opções de compra do cliente. Por exemplo, quando se fala 

de cartões de crédito, a marca Visa é lembrada; quando se fala de chocolates, a 

marca Nestlé é lembrada; quando se fala em lâminas de barbear, a marca Gillete é 

lembrada. 

A associação com o produto ou serviço é importante para a identidade da marca, 

porque está ligada à qualidade percebida e aos recursos exclusivos, e servirá para 

fidelizar o cliente. É preciso enfatizar os diferenciais da marca em relação à 

concorrência. Caso estes diferenciais sejam copiados, a empresa deve buscar 

novos. 

A perspectiva não pode ser limitada e deve considerar não só os atributos de 

produto e benefícios funcionais, mas também os benefícios emocionais e de auto

expressão representados pelas associações como momentos, usuários, locais e 

situações. 
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A Varig, por exemplo, tem atributos como ser tradicional, confiável, e está associada 

a aeroportos internacionais, viagens mais longas, lazer, família, etc. A TAM tem 

atributos como ser inovadora, ter bons serviços e está associada a aeroportos 

centrais, trabalho, executivo, viagens mais curtas, vôos regionais. Neste contexto, o 

consumidor associa a Varig com viagens internacionais e não a TAM, pois sua 

perspectiva é mais ampla. Mas a TAM tem maior facilidade para participar de 

negócios como flats, locadora de automóvel, porque tem o mesmo usuário 

executivo, com os mesmos momentos e situações de uso. 

4.2. Marca como Organização 

Os valores e cultura, as pessoas, os programas nos quais a organização está 

envolvida, os recursos e capacidades, são características organizacionais que 

influem na avaliação das pessoas sobre determinada marca. Conforme a imagem 

genérica da empresa no mercado, as influências podem agregar positiva ou 

negativamente sobre ela. 

A associação com a organização pode trazer benefícios à marca, quando a empresa 

possui valores morais e éticos fortes, quando desenvolve trabalhos comunitários e 

sociais ou orientados ao meio ambiente, quando apresenta resultados financeiros 

positivos, quando possui uma reputação de empresa inovadora, quando está 

comprometida com a qualidade, etc. Na construção da identidade da marca, cabe ao 

estrategista focalizar as características da organização que serão reforçadas e 

capitalizadas pela marca. Por outro lado, cabe a ele também decidir como a 

determinada marca se desvinculará de aspectos inerentes à organização que sejam 

indesejáveis para a sua identidade. 

4.3. Marca como Pessoa 
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Se a identidade da marca é o conjunto de todas as associações com uma marca, a 

personalidade da marca é o conjunto de associações humanas que podem ser feitas 

com ela. 

Na década de 60, o publicitário e pesquisador David Ogilvy descobriu, através de 

pesquisas de mercado, que as marcas eram percebidas com traços de 

personalidade próprios e que o consumidor dava identidade a elas. As marcas eram 

relacionadas à modernidade, charme, inteligência, simpatia, elegância, tradição, da 

mesma maneira que fazemos para qualificar uma pessoa. O trunfo das marcas bem

sucedidas é associar à essência do produto a emoção que existe no imaginário 

coletivo. Por exemplo, para a maioria das pessoas, a essência do leite Molico está 

ligada à imagem de beleza, delicadeza e naturalidade e por isto a comunicação deve 

reforçar estes elementos. O desenvolvimento de produto também deve se preocupar 

com a personalidade da marca para não causar dissonância na mente do 

consumidor. A marca de automóveis Mercedes, por exemplo, tem a personalidade 

de um homem mais velho e rico, o que não combina com o modelo compacto Classe 

A, desenvolvido pela organização. 

Todos os produtos ou serviços existentes no mundo possuem associações entre 

imagens e sentimentos humanos. O jeans, por exemplo, inspira liberdade, a 

motocicleta inspira rebeldia, a orquídea inspira refinamento, e o morango inspira 

sensualidade. As marcas também despertam estes sentimentos, e se a sua 

comunicação os utiliza, os consumidores são diretamente atingidos. 

As pessoas, em geral, simpatizam com outras com as quais se identificam; o mesmo 

acontece com as marcas. O consumidor será mais receptivo à marca que possua a 

personalidade mais apropriada para ele. A ligação emocional com o consumidor é a 

vantagem competitiva mais difícil de ser superada pelos competidores. 

Existem três tipos diferentes de modelos de relacionamentos entre a marca e o 

cliente: 

• Auto-expressão da Personalidade - A associação com a pessoa traz o 

benefício de auto-expressão, pois mostra a personalidade do usuário ou aquilo 
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que o cliente gostaria de ser. o consumidor usa a marca para expressar ao 

mundo as características que ele tem ou gostaria de ter. Ex: compras emocionais 

como as de produtos ligados à moda como roupas, perfumes e cosméticos; 

• Relacionamento com Personalidade - Os consumidores usam a marca para 

obter garantia no processo de compra. Ex: compras de bens duráveis como 

automóveis, eletro-eletrônicos, computadores; 

• Representação de Benefícios Funcionais - O consumidor escolhe a marca 

pelo benefício oferecido. Ex: compras mais racionais como as de medicamentos, 

ou implementas agrícolas. 

Não existe personalidade boa ou ruim; existe personalidade adequada ou não ao 

produto ou serviço, baseado no mercado e também na concorrência. A marca 

precisa estar associada a características que se combinem, que tenham sinergia. É 

preciso trabalhar com um número pequeno delas, sendo que aquelas que terão 

destaque dependerão do mercado e das características das marcas concorrentes. 

Existem algumas ferramentas que são usadas na formação da personalidade: 

• Representação de Usuários -A publicidade pode incluir pessoas que tenham a 

imagem desejada. Por exemplo, marcas jovens criam um ambiente de 

informalidade para sua publicidade, com muitos jovens em situações típicas da 

sua geração; 

• Uso de "Astros" e "Estrelas" - A publicidade pode utilizar alguma 

personalidade que tenha as características desejadas para a marca. Por 

exemplo, a atriz Sílvia Pfeifer transmite uma imagem de mulher sofisticada e 

elegante, e é adequada para produtos de moda como roupas ou perfumes. Já o 

ator Lima Duarte passa a imagem de homem do campo, ou seja, o tradicional 

"caipira", sendo adequado para produtos como tratores. Apesar desta estratégia 

de popularizar rapidamente uma marca, a associação de um produto ou serviço a 

uma celebridade traz riscos pela falta de controle da imagem das pessoas. Por 

exemplo, em abril de 2004, a Danone foi surpreendida por uma notícia nas 
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páginas policiais sobre a prisão do ator Marcelo Anthony, flagrado comprando 

maconha. O ator era o protagonista de uma grande campanha publicitária do 

iogurte Corpus Fresh da Danone, um produto com apelo saudável. 

• Criação de Personagens -Algumas marcas criam personagens, que podem ser 

incluídos em vários aspectos, desde a embalagem até a publicidade. A empresa 

Johnson's, por exemplo, criou o "homenzinho azul" para "enfeitar" a embalagem 

de seus cotonetes e para atuar nos comerciais de TV. No setor de telefonia 

celular, a Telesp Celular criou um personagem representado por um bebê para o 

lançamento do seu produto de celular pré-pago Baby, para facilitar a identificação 

com um produto novo, tecnologicamente avançado e que simplificava os 

processos de compra e uso da telefonia celular; 

• Patrocínios I Eventos - A empresa pode patrocinar eventos que possuam o 

mesmo comportamento de sua marca. Por exemplo, o BankBoston realiza 

concertos de música clássica em sua sede em São Paulo para clientes. 

4.4. Marca como Símbolo 

A associação com símbolo facilita a identificação rápida da marca e favorece a 

recordação. São considerados elementos visuais o nome, o logo, os símbolos, 

personagens, slogans e embalagens. Os elementos visuais podem ser escolhidos, 

tanto para favorecer o reconhecimento da marca, quanto para facilitar a formação de 

associações positivas e consistentes na mente dos consumidores. 

No ramo de automóveis, por exemplo, o vermelho é o símbolo da velocidade, graças 

a atuação da Ferrari. Ferrari é o sonho da velocidade na forma de um automóvel. E 

o cavalinho rompante é o ícone mais conhecido do automobilismo mundial. O 

vermelho da Ferrari é o símbolo da paixão pela velocidade e expressa a ousadia do 

design da companhia e a associação com a tecnologia de ponta que a empresa 

sempre dominou. 
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No caso dos serviços, o ambiente físico também é um símbolo característico da 

identidade da marca. Por exemplo, a rede de locação de filmes Blockbuster tem 

arquitetura e decoração próprias que favorece a rápida identificação pelo 

consumidor. 

Dois autores, Bernd Schmitt e Alex Simonson, defendem a grande importância da 

marca como símbolo. Para tanto, escreveram sobre a preocupação estética em 

torno da marca, que é detalhada no próximo capítulo. 

4.5. Sumário do Capítulo 

A identidade de marca é o conjunto de todas as associações com a marca, que o 

estrategista busca estabelecer na mente dos clientes. A imagem da marca é a forma 

como ela é percebida pelas pessoas, clientes ou não. 

A identidade da marca reflete os valores, a visão da marca e as associações 

adequadas à marca, que devem perdurar em longo prazo. Para ser eficaz, ela 

precisa ressoar com clientes. O sucesso da identidade da marca a ser estabelecida 

pela empresa depende da aceitação ou rejeição das suas idéias e conceitos, em 

relação ao que o cliente atual ou prospectivo já sabe sobre o produto ou serviço. Por 

isto, a gestão da marca precisa ser feita a partir da perspectiva do cliente, não 

apenas da própria perspectiva da organização. 

A imagem da marca é o resultado de toda a comunicação da organização, quer seja 

pelo seu nome, pela sua propaganda, pelas suas instalações físicas, ou pelos seus 

funcionários que interagem com clientes. Gerir a marca significa gerir todos os 

elementos necessários para criá-la. 

Segundo AAKER (2001), o estrategista deve pensar nas quatro perspectivas 

principais da marca, no momento de gerenciá-la: a marca como produto, a marca 

como organização, a marca como pessoa e a marca como símbolo. No estudo de 

caso Fleury, esta marca será analisada de acordo com estas dimensões. 
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O próximo capítulo expande a importância da marca como símbolo, com os 

conceitos estabelecidos por Bernd Schmitt e Alex Simonson. 
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5. A Marca como Experiência -A Estética do Marketing 

Em uma sociedade em que a aparência conta muito, o papel da estética ganha 

considerável relevância. A abordagem da Estética do Marketing foi desenvolvida por 

Bernd Schmitt e Alex Simonson. Os autores (2000) defendem com entusiasmo que a 

estética é um elemento diferenciador e promotor de resultados, num mundo em que, 

nas suas palavras, "do momento em que acordamos até o final do dia somos 

influenciados pelo que vemos, ouvimos, saboreamos, cheiramos e sentimos". O 

enfoque muda para o aspecto do uso dos efeitos sensoriais estéticos como 

instrumento de comunicação e persuasão. Eles definem seu trabalho como o 

primeiro a oferecer uma visão estratégica, abrangente e prática sobre gerenciamento 

de identidade corporativa e de marca por meio da estética. 

SCHMITT e SIMONSON (2000, p.27) defendem que: 

"A qualidade de produto e de serviço, habilidade, engenharia excelentes ou 
gestão de operações e administração eficientes não explicam o sucesso dos 
produtos e das empresas nos mercados competitivos atuais. Tudo isso não 
cria atrações irresistíVeis. São os elementos estéticos que criam poderosos 
pontos de diferenciação e percepções abrangentes positivas nos clientes 
em relação às marcas". 

Para eles, o planejamento sistemático de um estilo estético consistente, aplicado em 

tudo o que a empresa faz é fator primordial para criar percepções abrangentes e 

positivas nos clientes. Dessa forma, intensifica-se o contato emocional com o 

consumidor, destacando a corporação ou marca de produto da concorrência através 

da experiência estética. 

Como exemplos de empresas que se destacaram em mercados amadurecidos, 

trocando o marketing tradicional pelo de experiências estéticas, são citadas a Nike, a 

vodka Absolut e a rede americana de cafeterias Starbucks. A idéia central do 

trabalho desenvolvido por eles é que a abordagem estética dá a empresa a 

oportunidade de atrair o cliente utilizando-se de experiências sensoriais. 
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A evolução do enfoque de abordagens de marketing passa por três fases, afirmam 

SCHMITT e SIMONSON (2000): 

• A Fase de Atributos/Benefícios -O marketing é baseado nos benefícios que os 

atributos do produto proporcionam aos consumidores. É a abordagem 

problema/solução, onde os clientes expressam suas necessidades por meio de 

benefícios, e as empresas apresentam seus produtos que oferecem estes 

benefícios; 

• A Fase da Marca - Marcas ultrapassam os elementos específicos do produto 

para considerar o produto como um todo. A marca oferece uma imagem, um 

estilo de vida que combina com o cliente; 

• A Fase da Estética do Marketing - A fase da marca perde força para as 

experiências sensoriais ou estéticas para o fortalecimento da sua imagem e 

identidade de marca. 

Muitos produtos em inúmeras categorias de consumo são hoje commodities, sem 

grandes diferenciais de composição, atributos ou benefícios tangíveis. A estética do 

marketing tem, para os autores, um grande papel: ser o grande diferencial 

mercadológico para muitos desses produtos e o maior responsável por proporcionar 

valores tangíveis às marcas modernas. 

O conjunto estético do marketing das marcas é complexo. Vai da embalagem à 

publicidade, da logomarca ao caminhão de entrega da organização, do cartão de 

visitas à forma como os funcionários se apresentam no ponto-de-venda. Tudo que é 

visual e é perceptível para o público é parte integrante e relevante da estética do 

marketing. 

Com as tecnologias avançadas de comunicações e de transportes, os produtos 

tornam-se globais. As pessoas, cada vez mais, moram em cidades. SCHMITI e 

SIMONSON (2000, p.33) acreditam que "os estilos de vida e as preferências dos 

consumidores - principalmente dos jovens - são intensos, imediatos e mutantes. 

Esses ambientes oferecem as condições ideais para a estética do marketing". 
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Como proposta, SCHMITT e SIMONSON (2000, p.40) defendem a idéia de usar a 

estratégia de estética para criar e vender identidades corporativas e de marcas para 

todos os públicos envolvidos com a empresa: 

"A estratégia de estética inclui o planejamento estratégico e a 
implementação de elementos de identidade que proporcionam experiências 
sensoriais e benefícios estéticos aos clientes externos (fornecedores, 
atacadistas, distribuidores e consumidores finais), funcionários, acionistas e 
o público em geral. [ ... ] Uma estratégia de estética utiliza estratégias 
corporativas e de marketing como dados para expressar a missão da 
empresa, objetivos de estratégias e cultura através de meios visuais (e 
outros meios sensoriais). Se implementada com sucesso, uma estratégia de 
estética cria uma identidade para a organização e para suas marcas". 

Segundo SCHMITT e SIMONSON (2000), as três áreas de atuação da estética do 

marketing, cada uma constituída por uma dicotomia, são: 

• Design de produto e design gráfico - Há uma distinção entre função, que se 

refere aos benefícios ou atributos utilitários de um produto ou serviço, e forma, 

que se refere à embalagem do produto ou serviço; 

• Pesquisa de comunicação- Há uma distinção entre mensagem central, que diz 

respeito às principais questões ou argumentos persuasivos, e mensagem 

periférica, que diz respeito a todos os outros elementos tangenciais que não são 

tratados como evidências da mensagem principal; 

• Design espacial - Há uma distinção entre estrutura, que está ligada a questões 

que dizem respeito à maneira pela qual pessoas interagem com o ambiente na 

prática (preocupações arquitetônicas), e simbolismo, que está ligado aos 

aspectos não funcionais do espaço. 

A estética do marketing concentra-se em um dos pólos de cada uma dessas 

dicotomias. Trata da forma, das mensagens periféricas e do simbolismo. Estão fora 

do foco a função, a mensagem central e a estrutura. 

O que é importante é que estes elementos proporcionam benefícios aos clientes 

internos ou externos da empresa. Porém, comumente, comentam os autores, isto 



55 

não acontece e, estes elementos são desprezados como potentes estímulos de 

atração e estímulo para todos. Uma estratégia de estética implementada com 

sucesso cria uma forte identidade para a organização e para suas marcas como 

SCHMITT e SIMONSON (2000, p.52) afirmam: 

"A estética é uma fonte extremamente poderosa e sólida das impressões 
que clientes têm sobre uma organização ou marca. Uma identidade forte 
baseada em estética deve, conseqüentemente, ser o ponto de partida - e 
não o resíduo- de qualquer esforço para ganhar e manter clientes". 

5.1. Os benefícios que a estética traz para as organizações 

• A estética promove fidelidade - Nos dias de hoje, produtos ou serviços de 

empresas diferentes não se diferenciam nos seus atributos básicos. Por isto, os 

aspectos intangíveis como as experiências sensoriais, tornam-se decisivas às 

vendas. SCHMITT e SIMONSON (2000) argumentam que a estética dá aos 

produtos e às marcas o diferencial que já não existe nos atributos tangíveis dos 

produtos, devido à semelhança que estes têm entre si na atualidade. 

• A estética permite preços elevados - Marcas fortes, conhecidas e respeitadas 

praticam preços mais elevados que marcas com baixo reconhecimento, pois 

possuem patrimônio de marca adquirido pela estética singular associada a essas 

marcas. SCHMITT e SIMONSON (2000, p.36) dizem que as experiências 

sensoriais agregam valor à marca: 

"Quando uma empresa ou seu produto oferece experiências específicas que 
o consumidor pode ver, ouvir, tocar e sentir, agrega-se valor e pode-se 
cobrar por ele. Comó resultado, uma· identidade esteticamente atraente 
permite preços elevados". 

• A estética transpõe o excesso de informação - A cada dia, o ambiente em 

que vivemos fica mais saturado de informação. Para aparecer entre tantos 

apelos, a empresa deve apresentar uma comunicação com uma estética 

atraente. A estética bem cuidada pode utilizar o máximo do potencial de cada 

meio de comunicação. Ela vai distinguir a marca das suas concorrentes e sua 
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repetição vai aumentar a memorização dos "marcos visuais" na mente do 

consumidor. 

• A estética permite proteção de ataques da concorrência - Quanto mais 

presente o aspecto estético nos elementos visuais que compõem ou contribuem 

com a identidade da empresa, maior a facilidade de proteção em relação a 

cópias e falsificações da concorrência. 

• A estética pode reduzir os custos e aumentar a produtividade - Depois que 

as diretrizes estéticas de uma empresa são definidas, há uma perda menor de 

tempo para criar novos layouts e mensagens. Além disto, uma estética atraente 

atrai e motiva pessoal de criação de primeira linha, o que é uma preocupação 

grande durante a entrada em novos mercados. 

5.2. A essência do gerenciamento de identidade 

Muitas atividades de marketing contribuem para a imagem corporativa ou de marca: 

patrocínios, relações públicas, publicidade de defesa, etc. Além destas atividades, a 

identidade também afeta a imagem corporativa e de marca. 

Na concepção de SCHMITT e SIMONSON (2000), o gerenciamento de identidade 

trata de componentes visuais e outros componentes sensoriais e faz parte das ações 

de diferentes departamentos de uma empresa ou até mesmo de equipes externas, 

formados por desenhistas industriais, arquitetos, projetistas de interiores, redatores 

de material de propaganda, diretores de arte, artistas, etc. 

Na concepção de SCHMITT e SIMONSON (2000, p.52): 

"A essência do gerenciamento de identidade é a criação de uma estética 
corporativa (ou de marca) que expresse a "personalidade" da organização 
(ou da marca) por meio de elementos de identidade atraentes. Por sua vez, 
essas expressões resultam em previsíveis e satisfatórias para clientes, 
criando relacionamentos de fidelidade." 
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Para transmitir uma identidade de si própria ou de suas marcas, as empresas 

utilizam uma enorme variedade de elementos de identidade. Estes elementos 

possuem o potencial de aproximação com o consumidor. Por esta razão, as 

mensagens e estímulos sensoriais devem ser gerenciados de modo que as 

expressões planejadas produzam as impressões desejadas nos clientes, conforme 

esclarecem SCHMITT e SIMONSON (2000, p.95): 

"Expressões corporativas revelam a face pública de uma organização ou 
marca. Essas expressões são um dos elementos de identidade. Para 
transmitir as impressões adequadas a clientes, todas as expressões da 
organização devem ser administradas estrategicamente. Isso se faz 
gerenciando estilos e temas que formam a essência da identidade". 

O objetivo do gerenciamento de expressões é expressar as essências de 

organizações e marcas de maneira adequada por meio de elementos de identidade 

selecionados. A tarefa-chave para uma estratégia estética é expressar o 

posicionamento corporativo na forma de um posicionamento estético. A estética 

deve transmitir a essência da empresa, ou seja, transmitir o que a organização faz, 

quais são seus valores, sua missão. 

SCHMITT e SI MONSON (2000) estabelecem três tarefas principais para o 

gerenciamento das expressões corporativas: 

• Identificar as facetas da essência ou do caráter de marca - É preciso 

entender a missão, a visão, os valores e a personalidade da organização, assim 

como o caráter da marca; 

• Formular uma estratégia de posicionamento estético - A estratégia de 

posicionamento estético deve ser simples, mas não vaga, para proporcionar 

orientação e coordenação para o gerenciamento estético; 

• Expressar o posicionamento estético adequadamente em elementos de 

identidade - A organização deve decidir quais elementos são mais indicados 

para expressar seu posicionamento e como distribuir melhor as verbas. -
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Segundo SCHMITT e SIMONSON (2000), existem quatro tipos principais de 

elementos de identidade: 

• Propriedades- Incluem prédios, escritórios, lojas, veículos; 

• Produtos - Incluem aspectos ou atributos específicos do bem ou do serviço; 

• Presentações 1 
- Referem-se ao que envolve o produto, como embalagens, 

rótulos e etiquetas, ou o que envolve o serviço, como sacolas de compras, jogos 

americanos para mesa, guardanapos e a aparência dos funcionários; 

• Publicações - Incluem materiais promocionais, propaganda, cartões de visita, 

papel de carta e envelopes. 

Os elementos estéticos incorporam-se a elementos de identidade. Os atributos 

primários, como cor, forma, material e símbolos, que unidos, constituem estilos e 

temas, criam as estéticas corporativas e de marca. 

SCHMITT e SIMONSON (2000), salientam a importância do gerenciamento destes 

atributos e a definição de seus usos. Uma avaliação fundamental é estabelecer o 

balanço entre consistência estética e variedade estética. Ou seja, é preciso avaliar 

se cores, formas ou estilos e temas devem se repetir nos diferentes elementos de 

identidade ou devem se diferenciar um dos outros. Estas decisões vão influenciar as 

impressões dos consumidores. A consistência aumenta as chances de atingir os 

consumidores de maneira eficaz. Quando os elementos se repetem com 

consistência, a percepção dos consumidores é de uma empresa com imagem 

melhor gerenciada, enquanto quê a flexibilidade pode demonstrar um certo desleixo. 

Mas a variedade estética pode ser usada para atrair diferentes segmentos de 

mercado. E a questão da padronização e da regionalização da estética será 

abordada com maior profundidade no capítulo sobre globalização. 

1 Utilizou-se a palavra Presentações, sinônimo pouco usado de apresentações, para manter a 
coerência com os Quatro Pes citados pelos autores. Corresponderia, em inglês, a presentation. (N. da 
T.) 
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A abordagem da Estética do Marketing desenvolvida por Bernd Schmitt e Alex 

Simonson defende que o planejamento estético dos elementos de identidade é o 

que transforma em exposição pública a essência da organização e das marcas. Os 

autores avaliam que muitas empresas não conseguem transmitir de forma coerente 

a sua essência, pois não projetam de forma apropriada os vários elementos de 

identidade que constituem a face pública da organização ou da marca. 

5.3. Sumário do Capítulo 

A Estética do Marketing propõe o gerenciamento da imagem da marca levando-se 

em conta a percepção das pessoas através dos sentimentos que a marca pode 

gerar. Nesta técnica, SCHMITT e SIMONSON (2000) propõem encontrar os 

diferentes pontos de acesso que possam gerar experiências agradáveis para os 

consumidores. 

A contribuição dos autores, com a idéia de valorizar os elementos de identidades da 

marca tornando-os atraentes, é fundamental para dar mais eficácia às renovações 

de confiança nos pontos de acesso. Em outras palavras, a intensidade do contato 

entre a marca e o consumidor será maior, quando este se sinta envolvido 

esteticamente. 

O próximo capítulo trata do tema Posicionamento da marca, conceito fundamental 

para a construção de uma marca forte. 
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6. Posicionamento da Marca 

Posicionamento é um conceito fundamental para a construção de uma marca forte. 

AI Ries e Jack Trout defendem que a "Era do Posicionamento" vem substituir a era 

do produto e a era da marca. Contam que por volta da década de cinqüenta, as 

atenções eram dadas às características do produto e aos benefícios para o 

consumidor. A fase seguinte foi a Era da Imagem da Marca, onde o mais importante 

para empresas de sucesso era vender a reputação ou imagem de marca. O produto 

e sua imagem não são mais o foco e passam a dar lugar para a mente do 

consumidor. Com o Posicionamento, esclarecem RIES e TROUT (1996, p.18), a 

mente do consumidor é o foco da estratégia de marketing e comunicação: 

"A propaganda está entrando numa era onde quem manda é a estratégia. É 
a Era do Posicionamento. Já não basta inventar ou descobrir alguma coisa. 
Nem é mesmo necessário. O que você tem é de ser o primeiro na mente do 
consumidor em perspectiva". 

RIES e TROUT (1996) afirmam que duas marcas não podem ocupar o mesmo 

espaço na mente do consumidor, ao mesmo tempo. Se a marca não pode ser líder 

em determinada categoria, seus estrategistas devem procurar encontrar uma 

"brecha" na mente do consumidor onde ela possa preencher e liderar. 

O conceito de posicionamento de RIES e TROUT (1996) se fundamenta em dois 

pilares: (1) a concorrência e; (2) o que está na mente do consumidor. Ele procura 

encontrar um "lugar" para a marca na mente do consumidor e, para isso, conhecer a 

concorrência e seus clientes é fundamental. O consumidor faz escolhas. Por isto, é 

preciso entender e controlar o mecanismo mental destas escolhas. Posicionar uma 

marca, então, é decidir que posição ela deve ocupar na mente dos clientes e em 

relação à concorrência. 

É um desafio destacar-se em uma sociedade saturada de produtos e empresas. Por 

isto, posicionar o produto é uma estratégia que faz com que ele conquiste seu 
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espaço frente à concorrência. De acordo com RIES e TROUT (1996, p.4) a posição 

que a comunicação dá ao produto já deve estar na mente do consumidor: 

"O approach básico do posicionamento não é criar alguma coisa de novo e 
diferente, mas manipular o que já está lá dentro da mente, realinhavar as 
conexões que já existem". 

Posicionamento é a imagem do produto na mente do consumidor. Em uma 

sociedade com excesso de comunicação, a mente humana tende a simplificar ou 

filtrar as informações, assimilando o que tem relação com o universo de pensamento 

ou conhecimento das pessoas. O produto precisa ser o que o consumidor espera 

que ele seja. E para saber o que o consumidor espera, é preciso conhecer como o 

próprio produto e os seus concorrentes estão na percepção do consumidor. 

É preciso conhecer o que o consumidor espera do produto e como ele vê o 

concorrente, concentrando-se no receptor da mensagem e não no transmissor. É 

preciso encontrar a mensagem exata que vai interessar ao consumidor e, 

conseqüentemente, ela será captada com facilidade. Não é possível mudar a mente 

do consumidor; e qualquer tentativa neste sentido é o caminho certo para o desastre 

na propaganda. 

Segundo RIES e TROUT (1996, p.14), o Posicionamento é uma estratégia para 

encontrar o que o consumidor espera da marca: 

"O posicionamento é um sistema organizado para se encontrar uma janela 
para a mente. Baseia-se no conceito de que a comunicação só pode ter 
lugar no momento certo, na circunstância certa". 

O conceito de posicionamento leva em consideração que a mente humana absorve 

o que ela já conhece e rejeita o que ela não encontra referência na própria mente. 

Com o posicionamento a publicidade trabalha em cima das expectativas existentes 

na mente dos consumidores, fazendo-os acreditar que a marca as preenche. 

Como existe uma grande oferta de produtos no mercado, as pessoas lidam com esta 

realidade fazendo uma classificação mental que coloca no topo da escala as suas 

marcas preferidas. A luta do posicionamento é para colocar os produtos nesta 
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classificação, de preferência no primeiro lugar. O ingrediente principal para se 

assegurar uma posição de liderança é chegar primeiro na mente do consumidor. 

Duas marcas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo na mente do 

consumidor. Para tomar o lugar da liderança é preciso deslocá-la da posição em que 

está na cabeça do consumidor ou criar um novo nicho onde a marca possa liderar, 

diferente do lugar do concorrente. Em outras palavras para colocar uma nova idéia 

ou um novo produto na mente, é preciso tirar um que já esteja lá dentro, dizendo 

alguma coisa sobre o produto do seu concorrente, que faça com que o consumidor 

mude de idéia, não sobre o seu produto, mas sobre o produto do concorrente. 

Um ponto fundamental no posicionamento é encontrar o que RIES e TROUT (1996) 

chamam de "créneau': brecha, buraco na posição onde estão localizadas as marcas 

existentes. Para isto, é preciso ter a habilidade de pensar ao revés, de ir contra o 

estabelecido, de não copiar a liderança. Encontrar este espaço pode significar o 

sucesso de muitas marcas que aparentemente não têm espaço entre as 

concorrentes. 

Cada produto possui uma interminável lista de qualidades. Mas não é possível 

associar todas elas ao nome de uma marca dentro de uma mente humana.· Para 

entrar na mente do consumidor, é preciso reduzir a essência da marca a um único 

pensamento ou atributo. Um atributo que ninguém mais na categoria possua. 

E os movimentos dos concorrentes devem ser cobertos pelos líderes, observam 

RIES e TROUT (1996, p.37), através do lançamento de novas marcas, e não da 

mudança no posicionamento do produto original: 

"Cada marca ocupa uma posição única na mente do cliente em perspectiva. 
Quando os tempos mudam, novos produtos vão e vêm, nenhum esforço é 
feito para se mudar a posição. Muda um produto novo refletindo novas 
tecnologias ou novos gostos". 

A estratégia de multiplicidade de marcas é uma estratégia de manter cada uma das 

posições conquistadas por determinadas marcas, sem mudar nunca, garantem os 

autores. 
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Philip Kotler também adotou o conceito de posicionamento para salientar a sua 

importância para o desenvolvimento de uma proposta de valor na construção de 

uma marca forte. Segundo PORTER (1999, p.76): 

"Nenhuma empresa pode ser boa em tudo. Primeiro, as empresas têm 
recursos financeiros limitados e têm que decidir onde irão empregá-los. 
Segundo, escolher ser boa em apenas uma coisa poderá reduzir a 
possibilidade de ser boa em outra". 

O autor cita quatro etapas no desenvolvimento da proposta de valor: 

• Escolha de um Posicionamento Amplo para o produto - Segundo PORTER 

(1989) em seu livro Vantagem Competitiva, existem três alternativas para um 

posicionamento amplo: diferenciação, liderança em preço ou estratégia de nicho. 

A empresa deve se concentrar em um desses fatores, já que é muito caro para a 

empresa ser boa em tudo, além do fato de que cada estratégia de 

posicionamento requer uma cultura organizacional e um sistema gerencial 

diferentes; 

• Escolha de um Posicionamento Específico para o produto - As empresas 

precisam ir além do posicionamento amplo e apresentar a seu mercado um 

benefício ou uma razão concreta para a compra entre várias possibilidades: a 

melhor qualidade, o melhor desempenho, a maior confiabilidade, a maior 

durabilidade, a maior segurança, a maior velocidade, o menor preço, o maior 

prestígio, a maior facilidade de uso, a maior conveniência, etc; 

• Escolha de um Posicionamento de Valor para o produto - A empresa precisa 

posicionar a marca quanto a seu valor, podendo ter cinco posições diferentes: 

mais por mais, mais pelo mesmo, o mesmo por menos, menos por muito menos 

e mais por menos; 

• Desenvolvimento da Proposta Total de Valor para o produto - Reúne o 

conjunto de benefícios e aspectos da marca e o custo total de aquisição, uso, 

armazenamento e descarte do produto ou serviço com esta marca no final de sua 

vida útil. 
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KOTLER (1999, p.86) conclui que: 

'Todo o trabalho para encontrar uma posição essencial, um posicionamento 
de valor e uma proposta total de valor acaba permitindo que a empresa 
descreva por que sua oferta total é superior à oferta total do concorrente". 

A partir da definição do posicionamento a ser adotado pela marca, é possível 

construir uma forte identidade de marca, capaz de transmitir uma imagem do valor 

que o cliente potencial espera receber. 

Quando uma corporação já possui uma marca forte, ela pode adotar alguma 

estratégia de expansão da sua marca para continuar a crescer e ganhar mercados. 

6.1. Sumário do Capítulo 

O Posicionamento, segundo AI Ries e Jack Trout, busca definir a identidade da 

marca na mente do consumidor. Portanto, ele nada mais é, do que o resultado do 

uso de uma técnica de conhecimento reflexivo. Qualquer modelo, que se proponha a· 

construir marcas fortes, necessita ter mecanismos, que encontrem na mente dos 

consumidores o que eles vêem de mais essencial na marca. 

Ao mesmo tempo, o Posicionamento se propõe a descobrir um "lugar na mente" do 

consumidor para que a marca ocupe, sem que outra possa estar. Os autores 

demonstram que duas marcas não podem ocupar o mesmo espaço na mente do 

consumidor, ao mesmo tempo. A técnica do posicionamento encontra a resposta ao 

que deve ser dito sobre a marca na própria mente do consumidor. Dessa forma, ele 

se identifica, compreende e incorpora a identidade da marca, gerando então uma 

ação reflexiva. 

Philip Kotler também adotou o conceito de posicionamento para ressaltar a sua 

importância para a construção de uma marca forte. Para isto, cita quatro etapas no 

desenvolvimento da proposta de valor da marca: escolha de um posicionamento 
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amplo para o produto, escolha de um posicionamento específico para o produto, 

escolha de um posicionamento de valor para o produto e desenvolvimento da 

proposta total de valor para o produto. Desta forma, a empresa é capaz de 

estabelecer uma oferta total superior à oferta total do concorrente. 

O próximo capítulo procura descrever algumas das alternativas adotadas pelas 

empresas atualmente para expansão da marca. 
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7. Expansão da Marca 

Este capítulo aborda as estratégias para a expansão da marca, tanto para diferentes 

mercados geográficos, quanto para diferentes negócios. 

7.1. Globalização de Marca 

Muitos são os fatores que levam as empresas a se interessarem por uma atuação 

global: 

• Estagnação do mercado local; 

• Busca de economia de escala; 

• Crença nas oportunidades de crescimento e lucratividade advindos dos 

mercados internacionais; 

• Acesso a incentivos para investimento em outros países; 

• Necessidade de diversificar risco. 

Alguns setores, em particular, estão sofrendo tanto em seus mercados locais, que 

precisam da expansão internacional para ter sucesso. Por exemplo, o consumo de 

bebidas alcoólicas em vários países é declinante, por restrições legais ou por 

considerações culturais. Marcas famosas nos Estados Unidos como Jack Daniels e 

Southern Comfort precisam estender suas operações para a Europa, Ásia e América 

do Sul para continuarem crescendo. 

O maior desafio das empresas hoje é a expansão geográfica de sua atuação para 

viabilizar seu crescimento, que mLJitas vezes acaba estagnado, se a empresa 
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permanece atuando somente em seu mercado original. Neste cenário de 

globalização, podemos observar inúmeras fusões e aquisições entre empresas. Com 

isto, as pequenas e médias empresas estão sendo extintas quando incorporadas por 

grandes empresas. E neste processo de concentração, que vemos em vários 

setores, muitas marcas acabam por desaparecer, enquanto que outras se tornam 

cada vez mais fortes. 

Um produto local concorre com produtos das mais diversas regiões do seu próprio 

país e do exterior, e por isso, ele precisa estar adequado ao consumo, em 

conformidade com os padrões internacionais de qualidade, design, acabamento e 

desempenho, conforme a categoria do produto ou serviço. 

Fatores como tecnologia, comunicação de massa e facilidade nos transportes 

aceleram a integração das culturas, dos costumes dos países e favorecem uma 

homogeneização dos mercados. Há uma globalização dos costumes, da música, das 

artes, da mídia como o cinema, a televisão, e a mídia impressa, além da Internet. 

Com isto, temos a impressão que produtos e serviços podem ser consumidos da 

mesma forma por clientes em diferentes partes do mundo. Ou que marcas podem 

ser percebidas da mesma maneira por grupos de origens e etnias diferentes. A 

tendência é surgir uma nova era do cidadão consumidor mundial. 

A convergência dos mercados do mundo em um único poderia ser a razão para se 

atingir economias de escala. Desta forma, áreas da empresa como produção, 

distribuição, finanças e tecnologia da informação se beneficiam da atuação em uma 

área mais extensa, porém com uma consolidação das operações em um único local. 

E seria razoável que a empresa usasse o mesmo marketing mix, já que os desejos e 

necessidades dos consumidores seriam iguais em todas as partes e a percepção e 

imagem de marca seria a mesma. 

Outra motivação para a globalização da marca é a possibilidade de maior 

lucratividade com a redução dos custos da operação. Muitos países oferecem um 

custo menor em recursos como matéria-prima, mão-de-obra para a fabricação, 

componentes de fornecedores ou recursos humanos para pesquisa e 

desenvolvimento. 
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Uma vantagem de custo também pode surgir com o acesso aos incentivos 

governamentais para investimento em um país específico. Estes incentivos podem 

ser oferecidos na forma de isenção ou redução de taxas e impostos, doações de 

terras e construções para a instalação de fábricas, ou até mesmo, financiamentos 

com condições diferenciadas. Uma operação local quebra as possíveis barreiras de 

comércio internacional que o país possa impor àqueles sem operações locais. E a 

presença no país pode significar o acesso a um mercado estratégico, quer seja por 

seu tamanho, quer seja pela fonte de recursos materiais e tecnológicos. 

A crescente tendência à internacionalização de produtos e de serviços é decorrente 

também da abertura de mercados e da integração de países em blocos econômicos. 

Não é mais possível a adoção de teses protecionistas de reservas de mercado. Os 

países têm que adquirir competência para produzir produtos e serviços com 

qualidade e preços competitivos. E quando isso não é possível, precisam abrir seus 

mercados para produtos e serviços de fora. 

7 .1.1. Padronização versus Regionalização 

Theodore Levitt, em seu artigo "The Globalization of Markets", editado pela Harvard 

Business Review em 1983, defende a idéia de que a estratégia de marcas 

padronizadas pode ser bem sucedida por três razões principais: 

• O fortalecimento e crescimento em áreas como tecnologia, comunicação, 

transporte e viagens estão acabando com o isolamento dos mercados e 

induzindo a uma homogeneização dos desejos e necessidades das pessoas; 

• As economias proporcionadas pela simplificação e padronização, principalmente 

em áreas como produção e comunicação, representam maior vantagem 

competitiva, quando comparadas àquelas de uma estratégia de localização, pois 

os ganhos em economia de escala em produção e marketing favorecem os 
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produtos globais, tornando-os mais competitivos no atendimento dos mercados 

globais; 

• Os consumidores sacrificam preferências em termos de design e acabamento em 

favor de preços mais baixos e alta qualidade. 

Muitas marcas obtiveram sucesso com a estratégia de simplificação e padronização 

em termos de produtos e serviços, imagem, posicionamento e estratégia de 

propaganda, pois perceberam que a padronização da marca pode alcançar grande 

economia de escala. O segredo do sucesso está em encontrar um posicionamento 

que funcione em diferentes mercados. 

A marca LEGO é um exemplo de identidade global. No mundo todo, mais de 300 

milhões de crianças e adultos brincam ou já brincaram com os blocos LEGO. Os 

conhecidos produtos LEGO são formados por cubos plásticos, disponíveis em 

diversas cores primárias, que podem ser unidos e desmembrados em várias 

combinações dependendo da idade, da habilidade e da imaginação de uma criança. 

Os mesmos produtos, nas mesmas cores e formas, são vendidos em todos os 

mercados em que a LEGO aparece. Os processos de desenvolvimento, produção e 

marketing de produtos são altamente centralizados. Os únicos elementos regionais 

são os folhetos de vendas, impressos em vinte e cinco idiomas diferentes, por 

organizações e distribuidores locais. O LEGO é, sem dúvida, um brinquedo universal 

- um produto universal, com imagem global. 

Os autores do conceito de uso da estética no marketing, afirmam que a discussão 

em relação à padronização versus a regionalização deve ficar no campo dos 

elementos da identidade, e não do posicionamento global. SCHMITT e SIMONSON 

(2000, p.265) alegam que: 

"A questão essencial no gerenciamento da identidade global não se resume 
à questão estratégica ampla de selecionar o segmento-alvo e o 
posicionamento de mercado certos, mas verificar se é necessário 
padronizar elementos de identidade corporativos e de marca em vários 
países e culturas ou regionalizar elementos de identidade em mercados 
individuais". 
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Os autores salientam que para que o produto ou serviço seja bem sucedido em uma 

expansão global, é preciso decidir se é possível usar os mesmo elementos de 

identidade ou se será necessário adaptar os estilos e temas inerentes aos 

elementos de identidade a cada região: nome, cores, tema para a propaganda, 

ambiente logístico. 

Com uma estratégia de padronização, uma organização oferece identidade e 

imagem consistentes no mundo todo. De maneira uniforme, uma organização usa 

elementos estéticos, estilos e temas e cria impressões estéticas globais 

consistentes. A LEGO exemplifica uma imagem global padronizada. 

Como contraponto, muitas organizações decidem customizar seus elementos de 

identidade para atuar nos diferentes países, ou mesmo em diferentes mercados-alvo 

dentro desses países, por causa das diferenças em percepções e preferências por 

determinados elementos estéticos, estilos, temas e impressões. 

Realmente muitos exemplos no mercado contradizem a idéia de uniformidade da 

demanda e da necessidade de p/ayers globais, que ao expandir-se para outros 

mercados usam do mesmo posicionamento de marca e do mesmo marketing mix 

para seus produtos ou serviços. Muitos mercados estão se fragmentando, e não 

convergindo, e seus consumidores estão se tornando mais exigentes e sofisticados, 

de diferentes formas, em diferentes regiões. Neste cenário, uma player global pode 

ser extremamente vulnerável à atuação da concorrência local, que pode se preparar 

melhor para atender às necessidades dos consumidores, assim como formar uma 

equipe de funcionários bem preparada para lidar com a cultura local. 

Por isto, é menos provável que marcas globais sejam bem sucedidas neste cenário. 

A maioria dos exemplos é de empresas que se usam da máxima: "pensar 

globalmente, agir localmente"; às vezes, chamada de "global marketing". 

Para isto, uma marca precisa ser internacional, no lugar de ser global. Não é uma 

marca Standard com atuação em um mercado de massa internacional. É uma marca 

internacional sensível às influências locais. É possível criar uma marca com imagem 

e posicionamento global, porém com variações no marketing mix. O posicionamento 
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da marca, ou seja, a percepção da marca na mente do consumidor é o mesmo, mas 

a sua implementação pode variar. Para isto, as etapas iniciais de formulação da 

estratégia da marca e planejamento do seu posicionamento devem ser centralizados 

para gerar uma estratégia global. A implementação da estratégia, ou seja, o 

marketing mix pode variar em algum ponto entre as diferentes regiões do mundo. 

Para gerenciar uma marca internacionalmente, é preciso preservar a sua essência 

como valor fundamental, que será traduzido em cada região de atuação. 

Algumas organizações multinacionais perceberam a importância da frase "pensar 

global, agir local" ao decidirem manter marcas locais, mesmo atuando com 

estratégias globais. A Philips é um dos exemplos clássicos, pois apesar de trabalhar 

com uma única marca em todo o mundo, preferiu manter a marca brasileira Walita 

para seus produtos eletro-portáteis, por ser sinônimo de qualidade e manter a 

liderança de mercado. 

Outro exemplo vem da linha branca de eletrodomésticos, onde a organização 

Whirlpool mantém as marcas Brastemp e Cônsul, por serem líderes absolutas em 

vendas. Também a francesa Moulinex decidiu trabalhar com a marca brasileira 

Mallory para uma faixa de produtos mais populares, reservando para o nome 

Moulinex uma faixa de produtos mais sofisticados. 

Outros observadores do mercado afirmam que é necessário formular estratégias 

globais, pois as forças e as demandas de consumo que atuam nos mercados 

nacionais e regionais são globais. Na concepção de COBRA (2003, p.43), as 

empresas devem usar da máxima "Pensar global, agir global": 

"No passado, a idéia era pensar global e agir localmente. Agora, é 
importante para a empresa desenvolver estratégicas globais de pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos para o mercado internacional; 
programas de produção global, ou seja, produzindo em diversos países; 
analisar mercados globais para seus produtos, mesmo que eles tenham 
características regionais; analisar o comportamento de compra de 
consumidores globais; estabelecer preços e serviços para um amplo 
mercado; identificar canais de distribuição mundial; fazer promoções em 
diversos países. Quando a empresa consegue quebrar a sua característica 
doméstica, ela amplia os horizontes e seu pensamento passa a atingir 
novos e importantes mercados". 
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Atualmente, alguns grandes grupos multinacionais como Nestlé, Procter & Gamble, 

Sony, Compaq e Coca-Cola preferem dar prioridade à globalização das marcas. 

Acreditam que é mais crítico focar a similaridade do que as diferenças, por isto seus 

produtos devem ser similares em qualquer parte do mundo. Por isto, não querem 

administrar marcas locais, e se desfazem delas, pois não têm mais relação com as 

suas estratégias, suas culturas e suas organizações. A expansão internacional das 

marcas é justificada por vários fatores: 

• Como as mesmas necessidades tendem a surgir em todos os continentes, estas 

marcas acreditam poder corresponder, da mesma maneira, em todos os lugares; 

• A homogeneização das respostas produz valor graças à redução considerável 

dos custos que propicia (fábrica única, equipe de marketing único, filme 

publicitário único); 

• E a própria distribuição que se globaliza incentiva estas multinacionais a se 

ocuparem apenas das marcas globais. 

Mas não é por constatar que alguns grandes grupos multinacionais estão se livrando 

de suas marcas locais, que podemos decretar que estas marcas locais interessam 

pouco. Algumas delas possuem um valor fantástico, e em muitas categorias de 

produtos, são líderes. A força destas marcas se deve, a duas causas: a familiaridade 

histórica e ao fato de que dão mais atenção do que ninguém à satisfação das 

motivações de compra locais, dos consumidores de seus mercados. 

AI Ries em seu livro "As 22 consagradas Leis de Marcas" afirma que o que dá 

resultado não é expandir a marca, mas, sim, expandir o mercado. Por exemplo, a 

Federal Express não deve passar da entrega em um dia para a entrega em dois ou 

três dias. A Federal Express deve expandir o mercado da entrega em um dia. A 

preocupação deixa de ser o percentual de um mercado existente que a marca pode 

conseguir, e passa a ser o tamanho do mercado que a marca pode criar estreitando 

o foco de atuação. 
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As empresas, em algum ponto de sua trajetória, se deparam com a situação onde as 

participações de mercado de suas marcas não podem mais crescer 

substancialmente no país em que atuam. Muitas delas adotam estratégias de 

expansão de marca para continuar o crescimento. Para RIES e RIES (2000, p.103), 

esta não é a única forma de crescer: 

"Na verdade, a solução perfeita para atingir as metas é construir uma marca 
global. O que significa: (1) Manter o estreito foco da marca em seu país de 
origem; (2) Tornar-se global. Durante anos, "importado' tem sido a palavra 
mágica para muitos produtos. . . . De fato, com freqüência atravessar uma 
fronteira agrega valor a uma marca. Uma vez que o valor se acha na mente 
do consumidor, a percepção de onde vem a marca pode adicionar ou 
subtrair valor." 

Os autores condenam a expansão da marca, pois causa a perda de foco, mas 

reforçam a importância do crescimento, e para isto orientam que a melhor saída é a 

globalização. 

Cada coisa no mundo tem um espírito natural no inconsciente coletivo. Da mesma 

maneira que a orquídea inspira refinamento a todos, e que o morango inspira 

sensualidade, uma marca também pode passar um sentimento universal. Só assim é 

possível transpor barreiras culturais e fazer com que a marca conquiste todo o 

mercado globalizado. 

7 .2. Extensão de Marca 

A marca é considerada decisiva no processo de expansão do mercado, graças à 

força do seu nome. A extensão de marca consiste na prática de se utilizar um nome 

de marca conhecido do público para lançar novos produtos ou serviços em 

categorias onde a marca ainda não está presente. É mais amplo que extensão de 

linha de produto, que significa um . aumento no número de ítens dentro de uma 

mesma linha. A opção pela estratégia de extensão de linha ocorre quando uma 

empresa, geralmente aproveitando o sucesso do produto original, opta por lançar 

novos produtos semelhantes, apenas alterando o sabor, a fórmula, a embalagem ou 
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a forma. Na extensão de marca, as empresas optam por utilizar seu nome para 

lançar produtos em mercados absolutamente diferentes. 

A grande vantagem desta estratégia é a redução de custos, uma vez que a 

percepção de qualidade pode ser transferida de um produto ou serviço para outro. 

Extensão de marca evita ao fabricante os elevados custos de promoção de novos 

nomes e cria um reconhecimento instantâneo do novo produto. Outro aspecto 

positivo é que aumentar a linha de produto, valendo-se da mesma marca, fortalece a 

imagem corporativa da empresa, e conseqüentemente, aumenta seu valor de 

mercado. 

Ao mesmo tempo, uma estratégia de extensão de marca envolve risco. Caso 

fracasse, pode prejudicar a atitude dos consumidores em relação a outros produtos 

que levam a mesma marca. E um nome de marca pode perder seu posicionamento 

especial na mente do consumidor devido à superutilização. 

A idéia de extensão de marca, tal como é concebida atualmente, teve início no setor 

do luxo, onde as "griffes" nascidas da alta costura, estenderam o seu território aos 

acessórios, à joalheria e aos cosméticos. Mas de um ponto de vista mais genérico, 

as marcas industriais praticam a extensão de marca há várias décadas. Empresas 

como Sony, Samsung, LG, Gradiente e Philips, diversificam suas linhas de produtos 

fora das categorias originais e cobrem diversas atividades sob a mesma marca. 

Alguns fatores favorecem a prática da extensão de marca. Um deles é a redução do 

risco de fracasso no lançamento de novos produtos ou serviços. O uso de uma 

marca conhecida dos consumidores reduz a desconfiança que poderia haver frente 

a um produto novo. Por um processo comparativo, o consumidor é induzido a pensar 

que o novo produto ou serviço é portador das mesmas qualidades que ·aquele 

produto com o qual ele está habituado. 

A utilização de uma marca conhecida aumenta a aceitação do produto ou serviço e 

também reduz as despesas promocionais face aos canais de distribuição, e diminui 

os altos custos da mídia e da criação publicitária. 
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Algumas organizações foram bem sucedidas nos seus processos de expansão de 

marca. Por exemplo, a Brastemp era sinônimo de eletrodomésticos da linha branca 

como geladeiras e máquinas de lavar, mas foi bem sucedida no lançamento de 

eletrodomésticos de pequeno porte, e até filtros de água, com a mesma marca. A 

Bauducco por sua vez produzia somente panetones e passou a vender no mercado 

vários tipos de bolos e biscoitos produzidos em fornos. 

Um exemplo na área de serviços é o do Bradesco. O maior banco privado do país 

incorporou três rivais nos últimos cinco anos e decretou o fim de suas marcas: 

Mercantil de São Paulo, BCN e BBV. Além do objetivo real de economia ao unificar 

estruturas duplicadas de agências e escritórios, o fim das marcas tem um peso 

simbólico, de fortalecimento da grife do Bradesco. Com a incorporação, o Bradesco 

deixa de ser conhecido apenas como o banco do varejão e passa a atender outros 

segmentos de mercado: o de alta renda com a marca Prime, o de grandes fortunas 

com o private banking e o Bradesco Empresas. 

Outro ponto favorável à extensão de marca é o fator evolutivo. Uma marca, para 

sobreviver, precisa se renovar. É a partir da inovação que uma marca se mantém 

atual e mostra a sua preocupação contínua em responder aos gostos e expectativas 

do consumidor. Empresas de alimentos como a Sadia e a Perdigão, incorporaram 

aos seus produtos tradicionais, uma linha completa de refeições congeladas, para se 

adaptar aos novos hábitos e costumes da sociedade. 

No entanto, o processo de aceitação do novo produto não é automático. É 

necessário que o consumidor perceba coerência entre o significado atual da marca e 

o fato desta assinar o novo produto. A extensão será lógica e bem sucedida, a partir 

do momento em que existe uma harmonia entre a imagem atual da marca e a nova 

imagem. Alguns pontos são importantes para a análise do sucesso da extensão de 

marca: 

• Categoria de Produto- Os benefícios da marca original são mais intensos na 

extensão quando as categorias da extensão e do produto original são similares. 

Quando o produto original e a extensão pertencem a uma mesma categoria de 

produtos, eles têm . características em comum, e conseqüentemente, 
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compartilham associações. Quanto maior e mais fortes as semelhanças entre as 

associações, mais facilmente o nome de marca será transferido. Por exemplo, 

aparelhos de som e TVs possuem tecnologias distintas, mas pertencem a mesma 

categoria de eletro-eletrônico, o que facilita o sucesso da expansão de uma 

marca, como foi o caso da Gradiente, tradicional fabricante de aparelhos de som, 

em sua entrada no mercado de vídeo, com a compra da Telefunken; 

• Benefícios de Produto- Compartilhar benefícios pode ser uma outra base para 

o julgamento de adequação de uma extensão de marca. No esquema mental 

desenvolvido pelos consumidores, as associações mais importantes da marca 

seriam aquelas ligadas a características de utilidade funcional dos produtos, e 

não aos aspectos físicos. Por exemplo, creme dental e fita dental não possuem 

características físicas em comum, mas têm o mesmo objetivo de proteção e 

higiene bucal; 

• Familiaridade com os Produtos - O conhecimento tecnológico de um setor 

industrial ou de um serviço varia em cada indivíduo. Quando uma extensão de 

marca relaciona-se tecnologicamente aos produtos existentes, a coerência 

percebida entre a extensão e a marca está intimamente associada com o nível de 

familiaridade do consumidor naquele domínio. Quando uma organização faz uma 

extensão de um nome de marca para uma outra categoria de produtos 

baseando-se no seu know-how tecnológico, os indivíduos com grande 

conhecimento do produto podem apreciar esta extensão, enquanto que os leigos 

não; 

• Status da Marca - A utilização do status da marca para alavancar a entrada em 

uma nova categoria é a modalidade de extensão que utiliza ao máximo o capital 

associado a uma marca. Muitas organizações possuidoras de marcas de griffes 

têm na marca o seu único valor patrimonial, pois a produção física e o 

conhecimento tecnológico são parte integrante dos fornecedores, como por 

exemplo, a Nike. A marca Nescau, por exemplo, ampliou a categoria para 

produtos à base de chocolate, mas permaneceu fiel ao público-alvo formado por 

pré-adolescentes, que mantêm um vínculo emocional com a marca. 
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Apesar do entusiasmo pela prática de extensão de marca, várias questões têm 

aparecido quanto aos efeitos negativos que as extensões de marca podem ter na 

imagem da marca no longo prazo. Um número grande de extensões, ou repetidas 

extensões, poderiam "desgastar" uma marca bem estabelecida no mercado. Alguns 

autores defendem que a marca não deve se expandir muito, pois caso o faça, ela 

corre o risco de perder sua identidade no decorrer do tempo. Outros acreditam que a 

extensão pode trazer associações prejudiciais à marca impossíveis de serem 

eliminadas. 

São partidários desta última idéia os estrateQistas de marketing RIES, A. e RIES, L. 

(2000), que afirmam que o jeito mais fácil de destruir uma marca é colocar seu nome 

em tudo, e o consultor PORTER (1999), que defende que uma marca (ou empresa) 

só possuirá vantagem competitiva se fizer um trade-off, ou seja, uma troca, quando 

nós deliberadamente abrimos mão de algo a fim de ser únicos e exclusivos em outra 

coisa. E PORTER (1999, p.131) diz mais: 

"Se você conquistou uma reputação por isso, não pode também conquistar 
uma reputação por aquilo. Senão, acabará sem reputação nenhuma ou com 
uma imagem muito confusa, difícil de ser distinguida pelo consumidor''. 

RIES, A. e RIES, L. (2000, p.1 O) defendem que a força de uma marca é 

inversamente proporcional ao seu campo de ação. Acreditam que os clientes 

querem marcas que tenham um alcance limitado. Por isto, para construir uma marca 

forte na mente dos consumidores, é preciso contrair esta marca e não expandi-la. A 

extensão reduz a força da marca e enfraquece a sua imagem. Os autores 

sentenciam que: 

"Embora a extensão da linha possa trazer vendas adicionais a curto prazo, 
ela vai contra a noção de branding. Se você quer construir uma marca forte 
na mente dos consumidores, você precisa contrair sua marca, não expandi
la. A longo prazo, expandir sua marca vai diminuir sua força e enfraquecer 
sua imagem." 

O exemplo citado é o da Chevrolet, que perdeu a liderança no mercado americano, 

ao tentar ser tudo para todos. A empresa lançou diferentes modelos de automóveis 

para vender mais a curto prazo. A Chevrolet usou a sua marca em todas as suas 
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linhas, modelos e produtos, e acabou perdendo sua identidade. E no longo prazo, 

ela enfraqueceu o nome da sua marca na mente do consumidor. 

A Volvo, por exemplo, possui a palavra "segurança" na mente do comprador de 

automóvel. O que confronta radicalmente com o lançamento de carros esportivos 

com a mesma marca. No momento em que uma marca começa a significar alguma 

coisa na mente, a empresa geralmente procura meios de ampliar a base, de entrar 

em outros mercados, de capturar atributos. É um sério erro e um dos equívocos 

mais comuns no gerenciamento de marcas. 

Mas é comum encontrarmos marcas que funcionam como uma "marca guarda

chuva". É um meio de capitalizar sobre a marca existente, e evidentemente fazer 

economias de escala em matéria de propaganda e de esforços de penetração de 

distribuição. 

De acordo com Chetochine (1999, p.4) a teoria da "marca guarda-chuva" diz que: 

"Depois que um produto obtém sucesso e boa imagem de marca, todos os 
produtos da empresa, sejam ou não do mesmo tipo, podem aspirar aos 
mesmos direitos em termos de fidelidade do consumidor, de imagem de 
garantia de êxito." 

Outra crítica de RIES, A. e RIES, L. (2000) refere-se às extensões de linha 

desmedidas. O autor afirma que é fácil destruir a marca, quando se coloca o seu 

nome em tudo. O exemplo citado é o da cervejaria Miller que lançou uma enxurrada 

de marcas, mediante extensões de linha, e parou completamente o crescimento da 

Miller High life, que se aproximava da cerveja líder de mercado, a Budweiser. Em 

pouco tempo, três marcas se tornaram 16 marcas. O resultado não foi um aumento 

na participação de mercado que se esperava com o esforço. A razão para que todas 

as marcas tenham extensões de linha é que a administração mede o sucesso da 

extensão e nunca mede a erosão da marca principal. 

Dessa perspectiva, RIES, A. e RIES, L. (2000, p.87) sugerem que, se uma empresa 

precisa expandir-se e conquistar mercados, ela deve criar uma segunda marca, ou 

uma terceira, ou uma quarta; enfim, ela pode ter "diversas marcas e uma empresa, 
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uma equipe de vendas, uma organização de marketing". Porém, advertem que a 

estratégia da segunda marca não é para todas as empresas. "Se manejada 

incorretamente, a segunda marca pode diluir a força da primeira marca e 

desperdiçar os recursos". 

RIES, A e RIES, L. (2000) seguem com a recomendação: 

"Em algumas situações, porém, pode-se desenvolver uma família de marcas 
para garantir que uma empresa vá controlar um mercado por muitas 
décadas ainda. O essencial em uma abordagem em família é fazer de cada 
irmã uma marca individual, única, com sua própria identidade. Resista ao 
impulso de dar às marcas uma aparência ou uma identidade de família. 
Você precisa fazer com que cada marca seja diferente e distinta quanto 
possível". 

Essa é uma tendência que se assemelha ao que já vem sendo operado por grandes 

grupos financeiros mundiais, com a aquisição e o controle de várias marcas. 

Considerando a maior fragmentação do mercado, estes grandes grupos passam a 

dominar grandes fatias de consumidores com diferentes tipos de marcas, graças a 

operações altamente especializadas de trabalho de marketing e de controle de 

informações. Um exemplo é o conglomerado francês LVMH, que controla marcas 

"de luxo" como Louis Vuitton, Givenchy, Christian Lacroix, Kenzo, Guerlain, Moet 

Chandon e Veuve Clicquot. 

Existe também a estratégia de sub-marca, que usa a marca principal ao mesmo 

tempo em que lança marcas secundárias ou sub-marcas a fim de avançar para novo 

território. 

RIES, A e RIES, L. afirmam que o que o branding constrói, o sub-branding pode 

destruir. O exemplo dado é o da rede de hotéis I motéis populares Holiday lnn, que 

queria entrar no segmento de hotel de alta classe. Ao entrar em um hotel, o cliente 

fatalmente diria que era um hotel agradável, mas um pouco caro para um Holiday 

lnn. A empresa percebeu o erro e passou a chamar estes hotéis apenas de Crowne 

Plaza. 
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O sub-branding é uma estratégia de branding de dentro para fora, que tenta 

expandir a marca principal em novas direções. Ela atrai a atenção da administração 

pelo que promete, não necessariamente pelo que cumpre. 

Um marca pode ser comercializada em mais de um modelo, desde que esses 

modelos não prejudiquem a essência da marca, aquela idéia ou conceito singular 

que a separa de todas as outras marcas. A essência de uma marca é alguma idéia, 

atributo ou segmento do mercado que você pode possuir na mente. Sub-branding é 

um conceito que leva a marca justamente na direção oposta. O sub-branding destrói 

o que o branding constrói. 

Algumas marcas criam sub-marcas tocadas na categoria e na sua identidade, mas 

mantêm a marca endossante como sobrenome, para que entregue diferenciais 

essenciais. Desta forma, a sub-marca já tem uma vantagem no seu lançamento que 

é o conhecimento pelo consumidor da sua marca endossante. Por exemplo, o Banco 

ltaú criou o ltaú Personalité para clientes com alta renda, mas que valorizam a 

solidez da marca endossante. A rede de hotéis Accor trabalha com sub-marcas · 

diferentes, para cada público-alvo, como Mercure, Íbis e Sofitel. O laboratório 

Diagnósticos da América centraliza as negociações com os planos de saúde para se 

beneficiar da escala, mas para os seus clientes, mantém posicionamentos diferentes 

com cada uma das marcas Delboni, Lavoisier, Bronstein e Lâmina. 

Uma estratégia possível para um marca local é buscar expansão para outras regiões 

ou até mesmo para outros países, com o intuito de agregar valor para a marca. 

Outra estratégia alternativa é a expansão da marca para outros mercados de 

atuação. 

7 .3. Sumário do Capítulo 

A grande maioria das empresas enfrenta grandes desafios para continuar a crescer 

e agregar valor à marca em seus mercados tradicionais. Na busca de vencer esta 
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barreira, duas alternativas são adotadas com grande frequência: expansão 

geográfica e extensão da marca. 

A atuação global de uma marca é favorecida por fatores como: facilidade nos 

transportes, .integração de culturas pela comunicação de massa, economia de 

escala, diversificação de risco e acesso a incentivos de outros países. Duas 

estratégias diferentes podem ser adotadas para expansão geográfica da marca: 

padronização ou regionalização. Ainda não existe um consenso sobre qual a melhor 

alternativa, já que o mercado está cheio de exemplos positivos de ambas 

alternativas. 

A extensão de marca consiste no uso de um nome de marca, já conhecido do 

público, para lançar novos produtos ou serviços. Existem vantagens como: redução 

de custos, redução do risco de aceitação de um novo nome, e favorecimento da 

atualização constante da marca. 

Apesar dos benefícios da extensão de marca, alguns autores a condenam e citam 

vários exemplos de empresas que foram mal sucedidas com esta estratégia. As 

principais razões para o fracasso da extensão da marca são: o desgaste causado na 

marca bem estabelecida no mercado com as inúmeras extensões, o conflito de 

identidade da marca causado pela co-existência de diferentes categorias de 

produtos e serviços com o mesmo nome e o surgimento de associações confusas e 

prejudiciais à marca. 

O próximo capítulo faz a revisão e aplicação da teoria já vista para a construção, 

gerenciamento e expansão de marca através do estudo de caso do Fleury -

Medicina Diagnóstica. 
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8. Estudo de Caso Fleury- Medicina Diagnóstica 

Um dos desafios no marketing de serviços é que, quando comparados com os 

produtos, são mais intangíveis e têm maior probabilidade de variação na qualidade, 

dependendo da pessoa que está envolvida no processo de fornecer o serviço. 

Conseqüentemente, a estratégia de marca é particularmente importante para uma 

empresa de serviços poder enfrentar os problemas de variabilidade na execução do 

serviço e de dificuldade com a intangibilidade do serviço. 

As marcas ajudam a identificar e dar significado aos diferentes serviços prestados 

pela empresa. E podem ajudar a organizar a variedade de ofertas do mercado. Os 

símbolos que fazem parte da marca ajudam a concretizar a natureza abstrata dos 

serviços. Este capítulo relata a construção e o gerenciamento da marca Fleury e as 

alternativas para a expansão da marca, levando-se em conta sua principal 

estratégia, que é a diferenciação dos seus serviços. 

8.1. Histórico da empresa 

Em 1926, o jovem de 25 anos Gastão Fleury da Silveira, recém-formado, comprou 

um laboratório já em atividade no centro da cidade de São Paulo. No início, o 

laboratório se resumia a um microscópio, uma estufa, um centrifugador e uma auto

clave. Com eles, era possível fazer apenas meia dúzia de exames laboratoriais. 



Esquema 1 - Foto do fundador Dr. Gastão Fleury 
Fonte: Fleury S.A. 
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Em 1936, o médico Walter Sidney Pereira Leser se tornou sócio de Fleury, sendo 

responsável pelas áreas de Química e Hematologia. Nesta época, a medicina sofria 

um grande impulso de inovação, acompanhado de perto pelos dois profissionais. 



Gastão Fleury da Silveira 
compra laboratório em SP 

Walter SidneyPereira Leser 
se torna sócio de Fleury 

MR 

Esquema 2 - Linha do Tempo da marca Fleury 
Fonte: Desenvolvido pela autora 
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Paralelamente, um grupo de médicos organizava um outro laboratório na Rua 

Marconi, com algumas especialidades não praticadas no Fleury. Como o trabalho do 

grupo também se destacava pela qualidade, Leser sugeriu uma fusão. A fusão dos 

dois laboratórios aconteceu em 1°. de agosto de 1951, criando o laboratório 

chamado "Médicos Associados". Houve, então, um salto tecnológico, fazendo com 

que o Fleury se tornasse um laboratório multidisciplinar, isto é, com diversas 

especialidades. Nesta época, foi criada a primeira logomarca do Laboratório, 

denominada Médicos Associados. 



Esquema 3- Marca Médicos Associados 
Fonte: Fleury S.A. 
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Em 1962, foi inaugurada uma nova sede, na rua Cincinato Braga, em um prédio de 

1.200 m2, construído especialmente para o laboratório, em uma área residencial. A 

mudança foi um divisor de águas para a organização. De um laboratório 

centralizado, formado pela geração dos fundadores e voltado para o cliente 

particular, transformou-se em um laboratório descentralizado com amplo leque de 

exames oferecidos, formado por várias gerações de médicos e voltado para o cliente 

conveniado. 

Em 1972, foi criada uma nova logomarca para a empresa para retratar a amplitude 

de serviços do Laboratório Fleury. 



Esquema 4- Marca Laboratórios Fleury de 1972 
Fonte: Fleury S.A. 
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Com a saída do Dr. Gastão e a ida do Dr. Leser para a Secretaria da Saúde do 

Estado de São Paulo, o Laboratório começou a passar por imensas mudanças 

internas. Viu-se a necessidade de se rever procedimentos internos e de 

atendimento. O volume de exames e atendimentos mostrava, claramente, que o 

Laboratório precisava evoluir tecnologicamente, para absorver toda a demanda. 

Em 1972, o laboratório deu o primeiro passo para a informatização, com a 

reestruturação do cadastro de clientes. Em 1982, todo o atendimento contava com 

terminais de computador. Em 1988, todo o Laboratório estava informatizado, e o 

histórico dos pacientes passou a estar disponível para consulta on-line, o que 

agilizou em muito os contatos entre os atendentes e os clientes. Em 1994, os 

exames passaram a ser identificados pelo sistema de código de barras. E em 1996, 

o Laboratório inaugurou sua Home Page na Internet, oferecendo informações sobre 

serviços de consulta, manuais, valores de referências e metodologias. 

A marca sofreu uma adequação na década de 80. 
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FLEURY 

Esquema 5- Marca Laboratórios Fleury da década de 80 
Fonte: Fleury S.A. · 

Em 1992, houve uma importante transformação na visão da empresa de ser um 

laboratório para ser um centro diagnóstico, expandindo, desta forma, os seus 

serviços, deixando de executar apenas análises clínicas, mas também passando a 

trabalhar com o centro de imagens. Com a implantação do Centro Diagnóstico, 

buscou-se os melhores profissionais em suas especialidades e as mais modernas 

técnicas. O Fleury passou a oferecer diversos tipos de exames de imagem e 

métodos gráficos e a investir em equipamentos de última geração, tornando-se o 

mais completo e abrangente Centro de Medicina Diagnóstica do País. Hoje conta 

com uma equipe de cerca de 270 médicos e 500 técnicos e profissionais de saúde. 

Em 2000, inaugurou sua nova sede técnico-administrativa. O laboratório iniciou a 

implantação de uma complexa linha de automação pré e pós-analítica, na seção de 

Bioquímica de sangue e urina. Esta área hoje é responsável por aproximadamente 

70% dos exames clínicos. Este processo de automação encontra-se constantemente 

em evolução e expansão para outros tipos de exames. 



88 

Em 70 anos de existência, o Laboratório Fleury manteve a missão sempre presente 

"Realizar, com excelência técnica e ética, serviços e procedimentos diagnósticos, 

contribuindo para a qualidade do atendimento médico". Com a decisão em 2000 de 

ampliar o escopo de atuação da empresa, incluindo outros serviços médicos, além 

daqueles de apoio ao diagnóstico, a missão foi renovada para "Realizar e 

desenvolver, com excelência técnica e ética, serviços e procedimentos médicos 

voltados para as necessidades dos nossos clientes". E a marca Fleury sofreu uma 

alteração, com a substituição do símbolo do tubo de ensaio para o símbolo do DNA. 

FLEURY 
Esquema 6 - Marca Fleury- Centro de Medicina Diagnóstica 

Fonte: Fleury S.A. 

O Fleury desenvolveu ao longo do tempo um sistema societário e administrativo 

original. O sistema todo se baseia no princípio da igualdade de oportunidades, cujas 

bases foram lançadas justamente na entrada de Leser no Laboratório em 1936, e 

aperfeiçoadas na fusão de 1951, com o grupo de médicos da rua Marconi. Nos dois 

casos, eles não compraram a participação na sociedade. Foram convidados por sua 

competência profissional, sua capacidade, seu talento - e depois, sem paternalismo, 

pagaram seu ingresso com trabalho. 

O critério continua hoje. Antes de se tornar sócio, o especialista deve trabalhar 

durante quatro anos como assalariado, num período de adaptação mútua. Passada 

esta fase, ele recebe uma participação pequena nas cotas, um valor praticamente 

simbólico que sinaliza sua aceitação formal como membro da sociedade. A partir 

daí, sua participação vai aumentando de acordo com o crescimento da empresa. 
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Quando um novo tipo de exame ou uma nova tecnologia aparece no mercado e a 

empresa tem interesse de incorporá-la em sua oferta de serviços, o Fleury busca um 

especialista, que tenha excelência nas qualificações profissionais e que tenha 

capacidade para trabalhar em equipe para poder se integrar ao time existente. 

A aposentadoria é compulsória aos 65 anos de idade. Neste momento, o sócio deixa 

as atividades do dia-a-dia da empresa, mas mantém sua participação no capital da 

empresa, que só será vendida quando ele quiser deixar a sociedade ou quando 

morrer. O Fleury compra as cotas do sócio que se retira e as redistribui entre os 

demais acionistas. 

Essa cultura não personalista, participativa, abrange também o gerenciamento da 

empresa. São os sócios que elegem os integrantes da diretoria executiva, renovada 

a cada dois anos e composta pelo superintendente, diretor financeiro, diretor de 

atendimento, diretor técnico, diretor médico e diretor comercial. 

8.2. Análise do Mercado 

A população de 170 milhões de brasileiros é atendida em sua grande maioria pelo 

sistema de saúde público. Somente uma pequena parcela desta população tem 

acesso ao sistema de saúde privado, que constitui um mercado altamente 

fragmentado, com empresas de abrangência local ou regional. A rede prestadora de 

serviços de saúde privada atende a 37 milhões de consumidores que utilizam planos 

privados de assistência à saúde para realizar consultas, exames ou internações. 



Brasil 

o 8,5 million km2 

o 170 milhões de habitantes 

o Sistema de saúde público 

e privado 

o 37 milhões de usuários de planos 
privados de assistência à saúde 

o Mercado segmentado 

o Empresas de abrangência 

Local I regional 

Esquema 7 - Dados do Mercado de Saúde 
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Fonte: GARCIA, Paulo de Figueiredo. Tecnologia da Informação em um Centro Diagnóstico.PPT 

Segundo dados da ANS (Agência Nacional de Saúde suplementar) de 2003, o 

Estado de São Paulo concentra 55% do total do prêmio gasto na área de saúde, 

seguido pelo Estado do Rio de Janeiro com 21% do total do prêmio. Todos os outros 

estados brasileiros juntos somam apenas 24% do total do prêmio, demonstrando 

uma altíssima concentração, que reflete na atuação regional da maioria das 

empresas deste setor. 



Área de Saúde no IBrasõl 
Prtmio 

UF NomedaUF Total ' 
SP São Paulo 297.455 

RJ Rio de Janeiro 112.217 

BA Bahia 34.406 

DF Distrito Federal 23.244 

PE Pernambuco 22.343 

MG Minas Gerais 16.259 

PR Paraná 8.195 

RS Rio Grande do Sul 7.715 

se Santa Catarina 5.843 

GO Goiás 3.187 

PA Pará 2.259 

AL Alagoas 2.244 

ES Espírito Santo 1.647 

CE Ceará 969 

MA Maranhão 887 

MT Mato Grosso 678 

AM Amazonas 394 

SE Sergipe 326 

RN Rio Grande do Norte 313 

PB Paraíba 236 

MS Mato Grosso do S ui 182 

Pl Pia ui 83 

TO Tocantins 67 

RO Rondônia 55 

AP Amapá 10 

AC Acre 4 

RR Roraima -
541.216 

umuau" ~;;p um 

Esquema 8 -Área de Saúde no Brasil 
Fonte: ANS -janeiro de 2003 
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A Grande São Paulo representa o melhor mercado para o setor de saúde no Brasil. 

Mas mesmo com este destaque, a situação atual é de grandes desafios para as 

empresas que ali operam devido à: 

• Instabilidade econômica e arrocho progressivo nos salários; 

• Aumento dos custos operacionais e pressão do câmbio refletindo no 

desempenho das empresas; 
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• Prestadores de serviços com dificuldades na obtenção de aumentos de preço 

junto aos clientes pagadores; 

• Aumentos de preço dos pagadores controlados pela ANS; 

• Aumento da concorrência na Grande São Paulo investindo para conquistar os 

clientes Classe A que proporcionam maior lucratividade. 

Grande parte dos laboratórios brasileiros foi criada nos anos 60 por pequenas 

empresas familiares fundadas por médicos. Na região da Grande São Paulo, 

existem por volta de mil laboratórios, mas a maioria deles está posicionada para 

competir em preço. 

A área de diagnósticos clínicos é um filão lucrativo e só tende a se expandir na 

cidade nos próximos anos. Três fatores contribuem para esse panorama: o 

crescimento da expectativa de vida da população, que fez com que a preocupação 

com a saúde aumentasse consideravelmente nos últimos anos; a evolução 

tecnológica, que ampliou o número de testes; e a popularização dos planos de 

saúde. A possibilidade de realização de exames de mapeamento genético, que 

medem as probabilidades de desenvolver ou não determinada doença, deve 

movimentar ainda mais esse mercado. 

Atualmente os maiores laboratórios da cidade, Fleury, Delboni Auriemo e Einstein 

Diagnósticos travam uma acirrada batalha em busca da preferência do mercado de 1 

milhão de paulistanos que se submetem mensalmente a exames na capital de São 

Paulo. Ambos apostam em estratégias parecidas: equipamentos de última geração 

que garantem diagnósticos rápidos e precisos, serviços diferenciados, atendimento 

personalizado, unidades cada vez mais luxuosas. 

O paulistano só tem a ganhar com essa concorrência - literalmente - saudável. Com 

o advento dos mega laboratórios, não é preciso peregrinar por vários endereços se 

se quer passar por um check-up completo. Hoje, pode-se fazer um hemograma, uma 

tomografia computadorizada, um teste ergométrico e uma ressonância magnética 

em um mesmo local. Os técnicos têm cada vez menos contato com as amostras. 
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Quando chegam aos centros de diagnósticos, os tubos - identificados por códigos 

de barras - são transportados por robôs, que se encarregam de deixá-los nos 

departamentos corretos. Todos os equipamentos são automatizados. Os 

diagnósticos também são mais rápidos. Um hemograma pode ter seu resultado 

disponível na internet em até seis horas. 

O funcionamento do mercado de saúde é um tanto quanto complexo. O cliente 

contrata um plano de saúde, que pode ser de diferentes tipos de empresas: 

medicina de grupo, cooperativas médicas, auto-gestões ou seguradoras. Para isto, 

paga uma mensalidade de acordo com o nível do plano escolhido. Os planos mais 

caros dão acesso a todos os hospitais de primeira linha, laboratórios e possuem uma 

ampla lista de médicos conveniados. Os planos mais baratos dão acesso a uma lista 

restrita de hospitais, laboratórios e médicos. 

Quando o cliente utiliza um prestador do mercado de saúde, quer seja um médico, 

quer seja um hospital ou centro diagnóstico, o seu plano de saúde realiza o 

pagamento mediante o uso do serviço. 

Os médicos influenciam a escolha de hospitais e centros diagnósticos por parte dos 

clientes. Como é difícil para o cliente avaliar a qualidade dos serviços, ele 

geralmente solicita uma recomendação por parte do médico. Por isto, este tem um 

papel importante na definição de quais marcas de hospitais e centros diagnósticos, o 

cliente incluirá na sua lista de opções. 



Funcionamento do mercado de saúde 

Cliente 
Contexto Fleury em SP 

Prestador - Pagador 
v" Médicos 
v" Clínicas 

Pagamento mediante 
0 uso do serviço v"Medicina de grupo 

v"Centros de diagnóstico 
v" Hospitais 

Fonte: Comercial Fleury 

v"Cooperativas médicas 
v" Auto-gestões 
v" Seguradoras 

Esquema 9 - Funcionamento do Mercado de Saúde 
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Fonte: GARCIA, Paulo de Figueiredo. Tecnologia da Informação em um Centro Diagnóstico.PPT 

O esquema 9 descreve o relacionamento entre clientes, pagadores e prestadores de 

serviços no mercado de saúde. Os três principais centros diagnósticos de São Paulo 

sabem da importância deste processo de decisão e, portanto consideram como 

público-alvo, para o gerenciamento da sua identidade de marca e para seu 

posicionamento, tanto o cliente paciente, quanto o cliente médico. 

8.2.1. Delboni Auriemo 

O Delboni Auriemo foi criado em 1961, por Caio Auriemo e Humberto Delboni Filho, 

recém-formados, que atendiam vinte pacientes por dia num prédio na Bela Vista. 

Delboni saiu do negócio em 1999 quando a empresa recebeu injeção de capital 

externo. Em julho de 1999, o fundo de investimentos Patrimônio Private Equity 1 -

composto por empresas nacionais, americanas e canadenses como Chase Capital 

Partners, GE Capital e Latin American Health Care Fund - adquiriu o equivalente a 

49% das ações ordinárias do Delboni. 
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Desde então, a filosofia do laboratório tem sido ampliar o volume de exames 

realizados para diminuir seus custos. Foi criada uma nova empresa, a Diagnósticos 

da América. Para isso, o fundo investiu 100 milhões de dólares na compra de novas 

máquinas e na aquisição de outras marcas. Atualmente, o fundo de investimento 

detém 64% do capital da Diagnósticos da América. E a estratégia da empresa é a de 

massa, ou seja, realizar o maior volume de exames possível, já que não consegue 

estabelecer um preço premium para seus exames, mesmo tendo sofisticado seu 

atendimento nos últimos anos. 

Hoje, a Diagnósticos da América atua através de 7 marcas regionais, que operam 

mais de 120 unidades de atendimento: Delboni Auriemo, Lavoisier, Club DA e Elkis e 

Furlanetto, em São Paulo, Bronstein e Lâmina, no Rio de Janeiro, e Santa Casa em 

Curitiba. Todos os exames coletados nas unidades paulistanas são enviados a uma 

única central de processamento, em Alphaville. As amostras de material coletado 

para exames são identificadas por códigos de barras e monitoradas durante todo o 

processo. 

OiOIQriÓstiCOS 
dOI AmériCD.l 

g 
·Eids• 

Fut1on111to 

11=:1 
Lâmina e 

GRONSTtiN Curlt\2! 

Esquema 1 O- Marcas do Grupo Diagnósticos da América 
Fonte: Delboní Auríemo 
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Embora a análise de uma amostra de sangue colhida no Delboni ou no Lavoisier 

seja feita na mesma máquina, na central de diagnósticos, em Alphaville, e 

endossada pelo mesmo corpo clínico, as comodidades oferecidas aos pacientes são 

diferentes. No Delboni, a marca que em São Paulo é reservada aos planos de saúde 

tipo executivo, os clientes desfrutam de mordomias como manobristas para 

estacionar o carro. No Lavoisier, o laboratório que atende os planos mais populares, 

esse serviço não existe. Seguindo o mesmo raciocínio, as crianças que procuram o 

Lâmina do Rio, adquirido no início de 2001, jogam videogame enquanto esperam a 

vez de ser atendidas. E depois do jejum requerido pelos exames ganham uma caixa 

com bolinho recheado, suco de fruta, achocolatado e biscoito. Já para as atendidas 

pelo Bronstein, geralmente localizado em bairros populares, comprado no fim de 

2000, só há achocolatado e biscoito. 

O dinheiro investido nos últimos anos fez com que o Delboni dispusesse de 

equipamentos muito sofisticados. Na área de diagnósticos por imagem, uma das que 

mais evoluíram nos últimos anos, conta com aparelhos de ressonância magnética e 

tomografia de última geração. O laboratório é certificado pelo Colégio Americano de 

Patologistas, uma das principais entidades médicas dos Estados Unidos. 

O Delboni também investe no atendimento aos clientes. Duas Mega Unidades foram 

criadas em São Paulo para atendimento integral dos clientes, onde todas as opções 

de serviços diagnósticos - análises clínicas e diagnósticos por imagem - podem ser 

realizados em um único local. Outro exemplo de segmentação de mercado é a 

Unidade Materno-Infantil, especializada no atendimento às gestantes, mães e 

crianças. Outras unidades também oferecem serviços especiais. Quem vai aos 

domingos à unidade Jardim Sul em São Paulo do Delboni, por exemplo, pode 

assistir a apresentações musicais, enquanto que as crianças podem se distrair com 

os Doutores do Riso, grupo renomado de recreação, que atua em hospitais e casas 

de saúde. 

O Delboni criou o Club DA para prestar um atendimento exclusivo e com maior 

privacidade aos clientes e tentar atrair os chamados clientes vips dos planos de 

saúde executivos e particulares. Instalado em 4 unidades Delboni Auriemo, em São 
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Paulo, oferece ambiente agradável e sofisticado, com acesso privativo, salas para 

reuniões e para consultas com o médico particular, recepcionistas bilíngües, 

computadores com acesso à Internet e serviço diferenciado de café. 

A coleta domiciliar é outra tentativa de personalizar cada vez mais o atendimento. 

Com o pagamento de uma taxa, uma enfermeira recolhe amostras de sangue na 

casa do paciente. O horário da visita é previamente agendado, possibilitando 

atendimento àqueles que tem dificuldade de locomoção e àqueles que preferem 

economizar tempo. 

O Delboni entrou na área de tratamento e inaugurou seu centro de medicina e 

reabilitação esportiva, coordenado pelo fisiologista Turibio Leite de Barros, professor 

da Universidade Federal de São Paulo. Serve para a recuperação de esportistas de 

fim de semana, atletas amadores e pacientes no pós-cirúrgico. Também atende 

aqueles que querem melhorar o desempenho esportivo. 

O faturamento do grupo em 2003 foi de R$ 362 milhões, o maior do setor de 

diagnósticos. Segundo o suplemento especial Valor 1000 do jornal O Valor 

Econômico, na área de serviços médicos, o Diagnóstico da América obteve o 

segundo faturamento do setor, ficando atrás somente do Einstein, que tem uma 

atuação muito mais ampla. 

8.2.2. Einstein Diagnósticos 

O hospital paulista Albert Einstein é o maior da rede privada do país. A marca 

Einstein é muito conceituada e desfruta de excelente imagem junto ao público A/8. 

Seus serviços hospitalares são considerados referência no mercado de saúde desde 

sua fundação nos anos 70 por um grupo de médicos, empresários e expoentes da 

comunidade judaica paulistana. 

A estratégia atual é fazer o Einstein deixar de ser somente um hospital, reconhecido 

por seu padrão de excelência, para se tornar um grande negócio de prestação de 
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serviços de saúde integrada. Em 2003, 10% dos R$ 481 milhões de reais de 

faturamento da empresa vieram de negócios que não existiam cinco anos antes, 

como laboratórios para diagnósticos, uma clínica para procedimentos hospitalares 

que não exigem internação, um lar para idosos que necessitam de 

acompanhamento médico e um instituto de ensino e pesquisa. 

O Albert Einstein iniciou com o atendimento ambulatorial faturado de análises 

clínicas e centro diagnóstico apenas para planos seletos, só nas Unidades Morumbi 

e Alphaville. Em outubro de 2002, o Einstein passou a atuar no ramo de Medicina 

Diagnóstica tornando-se concorrente direto do Fleury. A primeira unidade completa 

de medicina diagnóstica foi instalada na região dos Jardins da cidade de São Paulo, 

atendendo aos planos vips das principais seguradoras do país. 

~ ALBERT _EINSTEIN 
[J) DAG N<D>§TD<CO>§ 

Esquema 11 - Marca do Albert Einstein Diagnósticos 
Fonte: Hospital Israelita Albert Einstein 

O Einstein Diagnósticos ainda não oferece a variedade de exames do Fleury e do 

Delboni. As áreas de atuação são laboratório, imagem, endoscopia, cardiologia e 

medicina fetal. 

Além das unidades, o Einstein Diagnósticos também realiza exames através da 

coleta domiciliar. E para receber os resultados dos exames, o cliente pode optar por 

retirá-los no balcão das unidades, por fax, Internet, receber na sua residência ou 

podem solicitar que sejam encaminhados diretamente ao médico. 

O posicionamento adotado é de confiabilidade e tradição na área de saúde, 

instalações de alto nível, corpo médico extremamente qualificado, atendimento 

cuidadoso. O objetivo é de provocar experimentação do serviço pelas pessoas que 

já são clientes do hospital Albert Einstein. Por isto, em maio de 2004, lançou a marca 

Einstein Diagnósticos com uma campanha, cujo slogan diz: "Exames com a 
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experiência de profissionais de um grande hospital". Os laboratórios são muito 

importantes na estratégia de expansão do Einstein, pois se trata também de um 

excelente canal para conquistar e manter um vínculo com novos pacientes. 

8.3. Situação Atual do Fleury 

Atualmente, o Fleury é composto por 16 unidades de atendimento, sendo 12 na 

Grande São Paulo, além de uma unidade em cada uma das cidades: Jundiaí, 

Campinas, Rio de Janeiro e Brasília. Atende também os municípios de Santos, São 

Vicente, Guarujá, São José dos Campos e Sorocaba, através do Atendimento móvel. 

Realiza mais de 2.000 tipos de exames em 37 áreas diagnósticas. Atende 

aproximadamente 5 milhões de exames e mais de 900.000 clientes anualmente. O 

seu faturamento anual foi de 266 milhões de reais, no ano de 2003, para um quadro 

com 1.500 profissionais da saúde e administradores e 270 médicos. O grupo atende 

a 150 empresas de Seguro Saúde, 900 laboratórios associados, 15 indústrias 

farmacêuticas de ensaios clínicos e 1 O indústrias de microbiologia. Possui um 

cadastro com 35.000 clientes médicos e 800.000 clientes pacientes. 



Fleuuy em, NúmeU"os 
' 

• 16 Unidades de Atendimento; 

• Realiza 2.000 tipos de exames em 37 áreas diagnósticas; 
• 5 milhões de exames e 900.000 clientes ao ano; 

• 1.500 profissionais de saúde e administradores; 
• 270 médicos; 

• Cadastro com 35.000 clientes médicos e 800.000 clientes 
pacientes; 

• Atende a 150 empresas de Seguro Saúde; 900 laboratórios 
associados e 15 ind. farmacêuticas para ensaios clínicos; 

• Central técnico-administrativa com 13 mil m2. 

Esquema 12 - Fleury em Números 
Fonte: Fleury S.A. 
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O faturamento líquido de R$ 266 milhões está distribuído em 80% de exames feitos 

por clientes conveniados e em 20% de exames feitos por clientes particulares. Mas 

não são todos os convênios que dão direito ao Fleury. A filosofia da empresa é de 

manter uma boa relação com o cliente médico e com o cliente paciente, para fazer 

com que o pagador seja apenas um intermediário. 

O Fleury investiu pesado nos últimos três anos. Gastos em expansão e infra

estrutura consumiram 50 milhões de dólares. Metade desse valor veio de recursos 

próprios e metade de um empréstimo com o Banco Mundial. Os diagnósticos são 

feitos em uma central técnico-administrativa no bairro do Jabaquara em São Paulo, 

com 13.000 m2, capaz de atender a uma demanda de 20 milhões de exames por 

ano. 



Esquema 13- Sede Técnico-Administrativa Fleury 
Fonte: Fleury S.A. 
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Na Unidade Técnico-administrativa do Fleury localiza-se um complexo educacional 

com capacidade para mais de 350 pessoas em treinamento simultâneo. É o maior 

do Brasil neste segmento de mercado e um dos maiores quando comparado com 

qualquer outro segmento. Representa 15% do espaço físico da sede, com seis salas 

de treinamento; um Centro de Informação, com biblioteca real e virtual; e um 

auditório para cerca de 200 pessoas. 

Para atender à demanda por exames raros ou de metodologia ainda não disponível 

no Brasil, o Fleury iniciou, em 1993, um intercâmbio com a Clínica Mayo, 

conceituada como melhor centro médico do mundo. Em 2001, o Fleury fechou uma 

parceira exclusiva com a Myriad Genetics para oferecer exames e procedimentos 

em Genética Molecular. Com sede nos Estados Unidos, a empresa bio-farmacêutica 

Myriad Genetics é pioneira na descoberta e análise de genes associados à 

predisposição ao câncer e a outras doenças. 

Nesses últimos anos, o Fleury tem investido muito em recursos voltados para uma 

melhora na qualidade do atendimento ao cliente, através da implementação de 

diversos aspectos em termos de gestão e tecnologia como: Internet, suporte a 

pesquisas técnicas e científicas, gráficos de resultados, interfaceamento de todos os 

BIBLIOTECA l\ARL A. BOEDECKEP 
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equipamentos de automação, rastreabilidade de todo o processo, velocidade e 

confiabilidade nos diagnósticos, Call Center, que permite um agendamento, a 

qualquer hora do dia e da semana, procurando sempre uma melhor solução para o 

cliente. 

Além disso, a satisfação dos seus funcionários é considerada como pré-requisito 

para atingir a principal meta que é a satisfação dos seus clientes. A qualidade de 

vida dos empregados é um objetivo buscado através da manutenção de um 

ambiente de trabalho agradável, salários competitivos, pacote de benefícios e 

previdência privada. Tal política garante uma rotatividade bastante baixa. E muito 

treinamento. 

O serviço de atendimento a clientes já existe deste 1980, através de uma central de 

atendimento. Em 1991, o Fleury implementou o seu C ali Center, com o objetivo de 

melhorar o processo de atendimento, através de diversos serviços como: 

agendamento de exames, verificação de resultados de exames, retiradas de dúvidas 

sobre receitas, através de uma central de fax e atendimento a médicos. 

Quando um cliente, ou potencial cliente entra em contato com o Fleury, ele é 

atendido pelo Call Center, onde será informado sobre os preços do laboratório, quais 

os exames existentes, e poderá agendar e pedir instruções por escrito. 

O Call Center tem uma capacidade de 60 (sessenta) posições de atendimento, 24 

horas por dia, em três turnos, o que equivale, aproximadamente, a 180 funcionários 

alocados para esta função. A alocação dos funcionários acontece de acordo com a 

demanda. O horário de pico é das 08:00 às 20:00, já que o atendimento do Call 

Center funciona 24 horas por dia. A estrutura hoje existente atende cerca de 4.500 

ligações por dia, conseguindo resolver cerca de 90% das situações através dos 

processos automatizados. Valendo salientar, entretanto, que o fator humano é 

fundamental no processo de atendimento. 

O Call Center possui um sistema que analisa 42 variáveis, com o objetivo de orientar 

o cliente no que se refere à melhor execução de seqüência dos exames agendáveis, 
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que hoje são cerca de 700 (setecentos), objetivando otimizar o tempo do cliente e 

um melhor uso dos recursos. 

Canais de contato Fleury 

Central de 
Atendimento Unidades 

Informação Sugestão 

E-mail 
& 

Chats 

Reclamação Elogios 

Esquema 14 -Canais de contato com cliente do Fleury 
Fonte: Fleury S.A. 

O sistema de recepção das unidades proporciona uma priorização dos exames para 

gestantes, idosos e exames com hora marcada. Além disso, a empresa define a 

quantidade que quer atender, por exemplo: 52.000 clientes por mês, na somatória 

das 1 O unidades da grande São Paulo. 

O horário de pico da recepção no Fleury ocorre entre 08:00h e 11 :OOh. Para isso, 

toda a estrutura do Laboratório funciona para um horário de pico contínuo, visando 

sempre a qualidade do atendimento logo na recepção e primeiro contato com os 

exames a serem feitos. 

Para atender os clientes após o período de jejum necessário para diversos exames, 

o Fleury oferece um completo serviço de café com sanduíches, biscoitos e bebidas 

diversas. Além disto, possui atendimento especial para as crianças com as Unidades 

Infantis, salas ambientadas para possibilitar a confiança e conforto, tanto dos pais, 
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quanto dos filhos pequenos. As crianças se distraem com o grupo Arte com Balões e 

com brinquedos e livros para todas as idades. 

Se o cliente não pode ir até uma das unidades do Fleury para fazer o exame, o 

Fleury vai até ele. Um serviço de coleta domiciliar chamado atendimento móvel 

realiza exames de análises clínicas, eletrocardiograma e ultrasom em horários 

flexíveis. 

Para receber seus resultados, o cliente pode optar pela maneira mais conveniente: 

retirada por meio da Internet ou envio pelo correio, sedex, fax, moto boy ou por 

telefone, diretamente para o médico. A última novidade é o desenvolvimento dos 

totens de auto-atendimento, instalados nas unidades e em shopping centers de São 

Paulo. 

Desde 1996, o Fleury possui um site na Internet e, em 1998, foi pioneiro ao tornar 

disponíveis os resultados dos exames pela rede. O site www.fleury.com.br é um dos 

mais avançados na área de saúde; permite acesso a informações de exames e 
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Unidades de Atendimento; possibilita o agendamento de exames e a retirada de 

resultados, inclusive de alguns exames de imagem; coloca à disposição de 

profissionais da área médica conteúdo para pesquisa e cursos multimídia. Possui 

versões também em inglês e espanhol. 

A qualidade no atendimento e no nível de serviço estende-se em todo o processo, 

desde o atendimento, execução e entrega dos resultados. Durante a execução dos 

exames, se os diagnósticos são duvidosos, eles são executados novamente, através 

de outros métodos. Nesta perspectiva, o conceito de retrabalho tem como objetivo 

garantir a qualidade do diagnóstico. Ainda com o objetivo de resolver problemas 

futuros de exames, algumas amostras são conservadas em sistemas de 

resfriamento para que possam vir a ser repetidos os processos, sem precisar realizar 

a coleta novamente. 

O Fleury foi o primeiro em seu segmento de mercado a obter a certificação ISO 

9001, em 1999, pelo seu compromisso com a qualidade e pela sua capacidade no 

desenvolvimento de produtos e serviços. Todos os colaboradores, inclusive os 

terceirizados, estão plenamente envolvidos com os conceitos da norma. Em 2003, 

implantou um Sistema de Gestão Integrada, migrando seu sistema da qualidade 

para a versão 2000 da norma ISO 9001 e conquistando a certificação ISO 14001:96, 

com a implementação de programas para que todas suas atividades consumam 

racionalmente os recursos naturais e minimizem a geração de resíduos. 

Para garantir excelência nas suas atividades, o Fleury ainda participa de vários 

programas de controle de qualidade, nacionais e internacionais, e seus 

procedimentos seguem como modelo instituições respeitadas como o Colégio 

Americano de Patologistas (CAP), e o Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO). 

Todas as imagens geradas pelo Fleury podem ser enviadas via internet a médicos e 

pacientes. Desde maio de 2001, implantou entre suas unidades uma rede de fibra 

óptica para conseguir enviar imagens de raio X, tomografia, ressonância, ultra-som e 

endoscopia. Assim, é possível que o exame seja visto por uma junta de médicos 

sem a necessidade de todos estarem reunidos no mesmo local. Clientes pacientes 

podem receber as imagens em casa, mesmo que em resolução menor. 
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Esquema 16 - Imagens de exames do Fleury enviadas para médicos e clientes 
Fonte: Fleury S.A. 

O Fleury desfruta de uma excelente imagem junto à classe médica da Grande São 

Paulo. Essa reputação é fruto de todo o trabalho desenvolvido ao longo dos 78 anos. 

Os médicos conhecem o cuidado com que o Fleury realiza o atendimento dos seus 

clientes e os critérios de qualidade na área técnica, além da assessoria permanente. 

O corpo de 270 médicos do Fleury mantém relacionamento constante com a classe 

médica, esclarecendo dúvidas referentes à indicação dos testes e suas possíveis 

interferências, e auxiliando o clínico na interpretação dos resultados dos exames e 

na conclusão dos diagnósticos mais complexos. A consultas são realizadas por 

telefone ou por e-mail. 

A manutenção de um excelente relacionamento com médicos é fundamental para 

que continuem a recomendar o Fleury para seus pacientes. A estratégia de 

comunicação do Fleury com a classe médica vem trazendo excelentes resultados e 

é composta por eventos I cursos médicos, assessoria à classe médica, jornal mensal 

fleury.com.br com novidades da área diagnóstica, manual de exames, etc. 
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O Fleury, como laboratório de referência, apóia centenas de outros laboratórios do 

Brasil, realizando exames especiais que esses parceiros não dispõem em suas 

próprias instituições. Além disso, também fornece assessoria diagnóstica para a 

discussão de resultados de exames e promove treinamentos sobre temas 

específicos, como instruções para coleta, preservação e envio de material, de modo 

a garantir a qualidade dos resultados dos exames. 

O Fleury mantém, desde 2000, parceria com o Hospital Samaritano em São Paulo. É 

responsável pela análise técnica e também presta assessoria médica ao corpo 

clínico, com o objetivo de contribuir para um diagnóstico rápido e preciso. Em 2003 

firmou mais uma parceria com o Hospital Sabará de São Paulo. 

A mais nova unidade de negócio da organização é a de pesquisa clínica. O Fleury 

foi a primeira empresa nacional contratada para atuar em pesquisas clínicas 

multicêntricas de novos medicamentos. Mais de 200 estudos envolvendo novos 

medicamentos foram desenvolvidos em parceria como Fleury, que é responsável 

pela logística de coleta, transporte, análise e armazenamento das amostras, bem 

como pelo envio dos resultados por transferência eletrônica de dados. Este trabalho 

é desenvolvido por uma equipe multidiciplinar de 12 profissionais, que se dedicam 

exclusivamente aos protocolos de pesquisa clínica confiados ao Fleury e mantêm 

contato com mais de 240 centros de pesquisa clínica em todo o Brasil, garantindo o 

padrão de qualidade exigido pelos clientes, que estão entre as organizações de 

pesquisa clínica mais exigentes no mundo. 

A confiabilidade e atendimento humano e personalizado do Fleury também estão 

estabelecidos junto aos clientes da Grande São Paulo, que constatam o valor do 

Fleury após a experimentação do serviço, a chamada "Experiência Fleury". Depois 

disso passam a recomendar o uso do Fleury para familiares, amigos e conhecidos. 

Por isto, é preciso sempre manter a imagem do Fleury junto aos clientes atuais, 

fazendo com que continuem fiéis. Além disso, é importante buscar novos clientes 

entre pessoas que possuem plano executivo, mas não se utilizam do Fleury e 

também pessoas que tenham potencial para ascender a um plano executivo. 
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Desde a sua fundação em 1926, o Fleury é reconhecido como a mais tradicional e 

completa instituição médica voltada à medicina diagnóstica no Brasil. A organização 

está agora preocupada em levar todo este reconhecimento para outras áreas. 

O grande projeto para a expansão da empresa além do mercado de diagnósticos é 

um supercomplexo com laboratório, consultórios médicos e hospital-dia. É o mesmo 

conceito utilizado pela Clínica Mayo, de Minnesota, nos Estados Unidos, um dos 

mais conhecidos centros de saúde do mundo. Para tanto, o banco estatal alemão 

Deutsche lnvestitions liberou um empréstimo no valor de US$ 1 O milhões para o 

Fleury montar a unidade âncora do Higienópolis Medicai Center, em São Paulo. O 

complexo contará com 200 consultórios, além da unidade de atendimento Fleury e o 

Hospital-Dia Fleury, conceito no qual os pacientes passam por consultas, fazem 

exames e pequenas intervenções cirúrgicas, retornando para casa horas depois. 

A marca para o Hospital-Dia Fleury mantém o símbolo e logotipos originais. 

FLEURY 
Hospital-Dia 

FLEURY 
Hospital-Dia 

Esquema 17 - Marca da Unidade de Negócio Hospital-Dia 

Fonte: Fleury S.A. 
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O desafio atual é encontrar outras áreas de atuação para o Fleury poder sustentar 

seu crescimento. 

8.4. Nome da Marca Fleury 

O Fleury, como muitas empresas com origem no início do século XX, adotou como 

marca o sobrenome do seu fundador. Como a cidade de São Paulo tinha uma 

dimensão muito menor, o sobrenome do proprietário transmitia ao negócio a 

confiança que ele tinha por parte dos seus clientes. 

Segundo a classificação de nomes dada por (BERRY; LEFKOWITH; CLARK, 1988), 

vista na revisão bibliográfica sobre nomes de marca, o Fleury foi batizado com um 

nome pessoal, já que o próprio nome do fundador foi associado aos serviços que 

prestava. Um problema que pode ocorrer, quando esta alternativa é a escolhida é 

em relação à sucessão. Porém, este fato não aconteceu com a empresa, justamente 

por apresentar, desde o seu início, um modelo societário compartilhado entre um 

grupo de médicos, que impediu que a figura do fundador dominasse a imagem que 

os clientes formaram da empresa. 

Nos dias de hoje, podemos encontrar diversas imagens de marca para este 

sobrenome. No estado de São Paulo, a marca pode ser confundida com o ex

Governador do estado. Em outros estados, a marca pode ser usada por outras 

famílias com o mesmo sobrenome, sendo difícil conhecer as diversas impressões 

associadas a ela. 

Em termos jurídicos, a marca Fleury está registrada pela empresa para serviços 

médicos, em todo o território nacional. Mas isto não impede que outros negócios na 

área de saúde existam com o mesmo nome, e que prejudiquem o centro diagnóstico 

de medicina, por distorcer a imagem da marca da empresa. 
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Ao longo do tempo, os aspectos visuais da marca foram alterados para que 

pudessem exprimir a real atuação da empresa, já que seu nome não reflete a 

natureza do seu negócio. 
\ 

FLEURY 

Esquema 18 - Evolução do Símbolo da Marca Fleury 
Fonte: Fleury S.A. 



Centro de Medicina Diagnóstica 

FLEURY 

Esquema 19 - Marca Fleury com símbolo ''DNA" adotado em 1992 
Fonte: Fleury S.A. 
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O primeiro símbolo adotado foi o tubo de ensaio na cor vermelha, o que favorecia o 

reconhecimento da marca como laboratório de análises clínicas. Em 1992, a 

empresa expandiu sua atuação como laboratório e passou a realizar vários tipos de 

exames de imagem, cardiologia, oftalmologia, entre outros. Para adequar a marca a 

esta expansão, o Fleury adotou uma nova marca em 2000, incluindo "Centro de 

Medicina Diagnóstica" no logotipo, além do símbolo representando uma .cadeia de 

DNA e também uma letra "F" estilizada. 

Em 2003, com a decisão de expansão da atuação da empresa para o mercado de 

hospitais para cirurgias de baixa complexidade, a empresa mudou sua razão social 

para Fleury S.A., abrindo o seu capital no mercado de ações. Mais uma vez, a marca 

é ajustada, com uma pequena alteração, que foi a retirada da palavra "Centro de 

Medicina Diagnóstica". A marca corporativa adotada é o Fleury com o símbolo do 

DNA em vermelho. E quando a comunicação refletir alguma das unidades de 

negócios, a marca Fleury será acompanhada do nome da unidade de negócio: 

Medicina Diagnóstica, Hospital-Dia, Pesquisa Clínica ou Instituto Fleury. 

\ 



Adequação da Marca Fleury para as 
diferentes Unidades de Negócios 
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~ FLEUR~edicina Diagnóstica 

FLEURY 
Hospital-Dia 

~ FLEUR~ospital-oia 
Esquema 20- Adequação da Marca Fleury para as Unidades de Negócios 

Fonte: Fleury S.A. 

Mesmo com estas adequações, as pessoas continuam a chamar a empresa como 

Laboratórios Fleury. A marca original está muita arraigada à memória dos 

paulistanos. Até mesmo os funcionários da empresa mantêm o hábito de usar a 

marca antiga. Portanto, permanece o desafio de fazer com que os clientes, tanto 

internos, quanto externos, não se refiram mais à empresa como Laboratórios Fleury, 

e passem a usar Fleury associado à unidade de negócio pertinente ao assunto 

tratado. 

No início de 2004, das 16 unidades de atendimento Fleury, quatro delas ainda 

permaneciam com a marca antiga em suas fachadas. A organização atualizou as 

placas externas, no meio do ano, mas ainda falta realizar a troca de crachás e 

aventais médicos de muitos funcionários, que permanecem com o símbolo antigo. 
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8.5. O Valor da Marca Fleury 

O Fleury oferece serviços de qualidade superior, para uma clientela seleCionada, e a 

sua reputação se espalhou como o melhor dos melhores. No curso da criação de 

uma empresa bem-sucedida, o Fleury construiu uma marca poderosa e respeitada. 

O valor real da empresa Fleury inclui ativos intangíveis, tais como a marca, a 

capacidade científica do seu corpo médico, a qualidade da equipe de atendimento e 

o relacionamento com os clientes. Estes ativos intangíveis não estão lançados no 

balanço da organização, e são difíceis de serem mensurados. Mas é a marca que 

permite a identificação da empresa por parte dos clientes, fazendo com que sua 

vantagem competitiva em relação à concorrência seja exposta. 

Os dois modelos para avaliação de marca considerados na exposição teórica, o da 

empresa lnterbrand e o do professor de marketing estratégico David Aaker, 

trabalham com diferentes aspectos mercadológicos relacionados à marca para 

determinar o seu valor líquido. A marca Fleury será avaliada em relação a vários 

destes fatores para que seja possível obter uma perspectiva dos pontos que 

favorecem o seu valor: 

• Mercado: O setor de saúde é amplo e apresenta grande perspectiva de 

crescimento, fortalecendo as marcas deste setor. O Fleury criou uma empresa 

bem-sucedida na área de diagnósticos, com uma marca respeitada. Porém, esta 

área do mercado de saúde vem mudando rapidamente, com a entrada de novos 

concorrentes e com a melhoria na imagem da marca de concorrentes antigos. 

Por isto, o Fleury deve ser ágil para reagir a estas mudanças com inovações, 

para não perder sua vantagem competitiva em relação à concorrência de centros 

diagnósticos. Por outro lado, o Fleury tem inúmeras oportunidades em outras 

áreas do setor de saúde para criar produtos e serviços, já que é um setor em 

grande crescimento. Para isto, a organização deve decidir como ampliar sua 

atuação além do diagnóstico, quer seja para promoção de saúde e prevenção, 

quer seja para tratamento e reabilitação de clientes; 
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• Estabilidade: A tradição do Fleury em sua área de atuação é um ponto positivo 

para o seu valor. É uma marca familiar em diagnósticos, por isto, tem a vantagem 

da existência de fidelidade por parte do cliente. Porém, isto é verdade quando 

consideramos o mercado do Estado de São Paulo. Em outros estados, a marca 

Fleury é desconhecida e concorre com marcas locais, que possuem grande 

fidelidade por parte de seus clientes. Talvez seja mais fácil para a marca 

expandir sua atuação para outras áreas da saúde na grande São Paulo, do que 

iniciar seu negócio principal de diagnósticos em praças que existam concorrentes 

com grande estabilidade; 

• Liderança: A marca Fleury é capaz de influenciar o seu mercado em relação ao 

padrão de atendimento e à adoção de novos procedimentos diagnósticos. É a 

única marca de centros diagnósticos com tabela própria de preços, tanto para 

clientes particulares, quanto para os planos de saúde; 

• Caráter Internacional: A marca Fleury ainda é regional, com forte atuação no 

estado de São Paulo. Apesar da expansão da empresa para as cidades do Rio 

de Janeiro e Brasília, sua marca ainda está presa à identificação com os 

paulistas. Este é o principal ponto negativo para o valor da marca, pois pode ser 

uma barreira para abrir novas frentes de consumo quando o mercado de origem 

estiver estagnado; 

• Apoio: As áreas de pesquisa e desenvolvimento de novos serviços ou novos 

procedimentos diagnósticos são constantes e produtivos, sendo constantemente 

adotados e valorizados pelo mercado. Já os investimentos em comunicação são 

muito esporádicos. O Fleury, com 78 anos de existência, não tem uma cultura de 

marketing. Durante estes anos, investiu pouco em um plano ou estratégia formal 

de comunicação. Várias razões levaram a organização a adotar tal postura: esta 

era a prática comum entre empresas ligadas à área de saúde, seus acionistas 

orgulhavam-se da empresa ser "low profile" e, principalmente, acreditavam ter 

crescido sem tal apoio. O concorrente Einstein Diagnósticos entrou no mercado 

com uma estratégia agressiva de comunicação, tanto para clientes pacientes, 

quanto para clientes médicos. Com o tempo, esta nova postura deve influenciar 

os dirigentes da organização, para reforçarem os investimentos na marca Fleury; 
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• Proteção: A marca Fleury está registrada para serviços médicos com 

abrangência em todo o território nacional. Porém, não garante que outras 

empresas lancem produtos ou serviços com o mesmo nome. Existe, por 

exemplo, uma tintura para cabelos no estado do Rio de Janeiro com o mesmo 

nome Fleury. Como se trata de um sobrenome comum, inúmeros negócios 

menores podem existir pelo Brasil afora, causando confusão na imagem da 

marca Fleury. 

• Conhecimento da Marca: Como o setor de saúde está associado à 

confiabilidade, os clientes procuram pelas marcas familiares para se sentirem 

seguros. Por isto, é extremamente importante que a marca seja conhecida, para 

fazer parte do leque de opções dos clientes potenciais. Os clientes paulistas 

reconhecem o Fleury como a primeira marca lembrada no setor de medicina 

diagnóstica, estando no nível de conhecimento "top of mind" visto na revisão 

bibliográfica de AAKER (1998). Desta forma, o conhecimento da marca pode 

proporcionar valor para o Fleury, porque as pessoas acreditam que por ela ser 

conhecida por muitas pessoas, ela tem força, comprometimento e substância. Já 

os clientes potenciais de outros estados, não reconhecem a marca, mesmo 

sendo um teste de "recai/ estimulado", onde o consumidor recebe um conjunto de 

nomes de marcas desta classe de serviços para sinalizar aqueles nomes dos 

quais já ouviu falar. Como no processo de compra, o consumidor seleciona 

algumas marcas para fazerem parte de um conjunto preferencial, a falta de 

conhecimento da marca Fleury prejudica o seu valor; 

• Lealdade à Marca: Os clientes Fleury são fiéis e, portanto, menos vulneráveis 

em relação à concorrência, proporcionando valor à marca Fleury por ter custos 

de marketing reduzidos e um maior tempo para reagir às ameaças da 

concorrência. A lealdade à marca Fleury, segundo a classificação de AAKER 

(1998) descrita na revisão bibliográfica, está no quinto nível - consumidor 

comprometido. Como o relacionamento desenvolvido entre empresa e cliente é 

baseado em confiança, confiabilidade e segurança, o cliente é menos apto a 

trocar de marca, caso esteja satisfeito com a que usa. Além disto, neste setor, o 

cliente é comprometido com a marca e ajuda a atrair novos clientes através da 
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propaganda boca a boca. A marca Fleury tem enorme credibilidade no seu 

principal mercado, que é a cidade de São Paulo, devido ao forte relacionamento 

criado com os clientes pacientes e com os clientes médicos. O maior trunfo da 

empresa é a propaganda "boca-a-boca" feita pelos próprios clientes, o que gera 

valor para a marca ao atrai novos consumidores. A empresa deve observar o 

envelhecimento dos consumidores fiéis para que não signifique problemas para 

as futuras expansões. É preciso analisar também a evolução dos clientes jovens, 

quanto à freqüência com que retornam para a realização de exames, para saber 

se está ocorrendo a fidelização esperada desta clientela; 

• Qualidade Percebida: Como a marca Fleury tem alto índice de qualidade 

percebida pelo cliente, ela tem a vantagem de poder cobrar um preço premium. 

Além de proporcionar maiores lucros, este preço premium reforça a qualidade 

percebida, já que é muito difícil para o cliente julgar a qualidade ou a 

competência dos serviços de saúde. Outros aspectos triviais, mas de fácil 

constatação por parte dos clientes, também são levados em conta na avaliação 

da qualidade como: limpeza e apresentação das unidades para realização dos 

exames, presença de manobrista gratuito, oferta de lanches, simpatia e 

aparência dos funcionários que trabalham no atendimento. A concorrência sabe 

desta influência e por isto vem trabalhando com estes aspectos para melhorar a 

qualidade percebida pelos clientes em relação aos seus serviços diagnósticos. 

As grandes unidades de atendimento do Delboni, por exemplo, incluem efeitos 

como cascata e lagos em sua ambientação, além de apresentações musicais 

para adultos e recreadores dos Doutores do Riso para a distração das crianças. 

A análise acima demonstra como a marca Fleury é valiosa. Porém, muitos pontos 

fortes descritos são reconhecidos apenas na Grande São Paulo. O desafio da 

empresa está em usar este valor para expandir-se para outras regiões e para outros 

mercados da área de saúde. 

8.6. A Identidade da Marca Fleury 
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A identidade da marca Fleur'y representa a promessa feita aos clientes por todos os 

membros da organização. Está intimamente ligada à visão da empresa e à sua 

cultura e aos valores organizacionais. A identidade de marca é transmitida para o 

cliente em qualquer comunicação da organização ou qualquer contato feito com 

clientes, tanto pela equipe de atendimento, quanto pelos médicos que realizam 

exames e que prestam assessoria médica. 

A ,imagem da marca Fleury é a forma como ela é percebida por seus clientes e não 

clientes, e varia muito de acordo com a região geográfica. A imagem da marca é o 

resultado das mensagens que a empresa comunica aos seus clientes por meio de 

sua propaganda, das notícias veiculadas pela mídia independente, do seu nome 

corporativo, do logotipo exposto em unidades de atendimento ou na papelaria da 

empresa, do atendimento dado aos seus clientes e prospects, das suas ações 

corporativas junto à comunidade, etc. 

Os consumidores formam uma imagem da marca em sua mente com as 

associações atuais da marca, que serão descritas a seguir. 

8.6.1. Marca Fleury como Produto 

A identidade do Fleury está associada à classe de serviços ligada à saúde. Alguns 

dos atributos são: tradição, família, confiabilidade, qualidade, segurança, cidade de 

São Paulo. Alguns benefícios associados à marca são diagnósticos conclusivos e 

que tiram dúvidas. 

Como a empresa tem um vínculo muito grande com a cidade de São Paulo, fica 

difícil implementar uma estratégia de expansão geográfica. Uma alternativa seria a 

expansão da atuação para negócios na área de saúde, voltados para o mesmo 

cliente atual. 
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8.6.2. Marca Fleury como Organização 

A associação com a organização traz benefícios à marca Fleury, pois a empresa 

possui valores morais e éticos fortes, e é reconhecida como celeiro de profissionais 

extremamente qualificados. Os mais de 270 médicos do Fleury atuam em diferentes 

universidades do país como professores e orientadores, além de participarem 

constantemente de cursos, eventos médicos e congressos, apresentando trabalhos 

científicos reconhecidos por sua qualidade. O cliente médico do Fleury reconhece 

esta qualidade e valoriza a assessoria médica recebida. 

O Fleury desenvolve trabalhos comunitários e sociais, mas não os divulga e por isto 

não colhe reconhecimento desta atuação. Nos dias de hoje, é importante que a 

empresa se posicione como socialmente responsável, para agregar mais valor ainda 

a sua marca. 

8.6.3. Marca Fleury como Pessoa 

Para a formação da personalidade da marca, o Fleury utiliza a ferramenta descrita 

na revisão bibliográfica como representação de usuários. Toda a propaganda da 

empresa, quer seja anúncio em revista ou outdoor, quer seja um folder ou folheto 

institucionais, usa modelos com aparência sóbria e tradicional. E geralmente utiliza 

as próprias unidades de atendimento como cenários, cujos ambientes são discretos 

e formais. Conseqüentemente, a personalidade da marca Fleury possui 

características como tradição, elegância, meia idade. 

O risco desta estratégia é o envelhecimento da marca. Os jovens não se identificam 

com a marca e, portanto, não passam pela experimentação, tão importante para a 

adoção da marca como preferida. 
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8.6.4. Marca Fleury como Símbolo 

Ao longo do tempo, o símbolo da marca Fleury sofreu alterações para que pudesse 

exprimir a real atuação da empresa, já que seu nome não reflete a natureza do seu 

negócio. O primeiro símbolo adotado foi o tubo de ensaio na cor vermelha, 

extremamente pertinente para um laboratório de análises clínicas. Com a expansão 

da atuação da empresa para um centro integrado de medicina diagnóstica, o 

símbolo do tubo de ensaio foi substituído pelo símbolo ''DNA". Mesmo a organização 

tendo esta preocupação, os clientes ainda mantêm a imagem da marca inicial e se 

referem à empresa como "Laboratórios Fleury". Este é um desafio que precisa ser 

vencido. Até mesmo porque a empresa adotou o mesmo símbolo para as novas 

unidades de negócios, também ligadas à saúde, como é o caso de Pesquisas 

Clínicas e do Hospital-Dia. 

No caso de serviços, o ambiente físico também é um símbolo característico da 

identidade da marca. O ambiente físico das unidades de atendimento é, de fato, o 

principal símbolo na mente do cliente. Por muitos anos, os móveis eram de madeira 

e os estofados tinham a cor vinho. Com isto, o cliente tem a imagem de sobriedade e 

tradição. Recentemente, estas unidades passaram por reformas para atualizar os 

ambientes com o predomínio da cor branca e toques de cor apenas nos objetos de 

decoração. É uma tentativa de modernizar a imagem da marca para os clientes, para 

que a imagem de tradição não seja exagerada, a ponto de se transformar em 

antiguidade. 

A Estética do Marketing, analisada na revisão bibliográfica, propõe o gerenciamento 

da imagem da marca levando-se em conta a percepção das pessoas através dos 

sentimentos que a marca pode gerar. Para isto, é preciso encontrar os diferentes 

pontos de acesso que possam gerar experiências agradáveis para os consumidores. 

A ambientação das salas, das unidades de atendimento, de acordo com seu público 

é uma iniciativa interessante na gestão da marca Fleury para criar percepções 

positivas nos clientes, promover fidelidade, permitir preço premium e proteção de 

ataques da concorrência. 
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Quase todas as unidades de atendimento Fleury dispõem de uma estrutura 

diferenciada para o atendimento dos clientes infantis, que inclui salas de espera 

decoradas com motivos infantis, brinquedos para várias idades e desenhos 

animados transmitidos continuamente pelas tevês. Aos sábados, os clientes podem 

se divertir com as brincadeiras da empresa "Arte com balões". A equipe de 

enfermagem é especializada e está preparada para realizar a microcoleta, prática 

desenvolvida para atender principalmente crianças abaixo de dois anos, por utilizar 

tubos menores, reduzindo em até 70% a quantidade necessária de sangue para a 

execução dos testes. 

I 
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Esquema 21 -Unidade Infantil Fleury 
Fonte: Fleury S.A. 

As salas de café possuem um ambiente amplo e agradável, para que o cliente 

desfrute de seu lanche e esqueça um possível momento de ansiedade, que é a 

realização de exames. Os manobristas entregam o carro do cliente com rapidez, 

sem cobrar pelo serviço. 



Esquema 22 -Área do Café de uma Unidade de Atendimento do Fleury 
Fonte: Fleury S.A. 
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Apesar destas iniciativas isoladas, a organização não possui uma estratégia de 

posicionamento estético para proporcionar orientação e coordenação para o 

gerenciamento estético. É preciso fazê-lo para que todos os elementos de 

identidade da marca Fleury possam expressar seu posicionamento. 

8.7. O Posicionamento da Marca Fleury 

O Fleury adotou um posicionamento baseado em uma estratégia de diferenciação, 

oferecendo serviços de maior qualidade, confiabilidade e segurança, podendo por 

isto, cobrar um preço premium. Toda a estratégia é baseada "no que fazer melhor e 

no que fazer diferente". O posicionamento do Fleury busca definir a identidade da 

marca na mente do consumidor baseada nestes valores da sua marca. 
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Por isto, o foco de atendimento é a classe A das grandes cidades em que atua (São 

Paulo, Rio de Janeiro e Brasília) que é, segundo avaliação da empresa, a mais 

aberta a serviços diferenciados. 

A marca Fleury é a "preferida" pelos clientes, quando pensamos no mercado da 

cidade de São Paulo. Porém, a situação socioeconômica do país faz com que os 

clientes sofram uma real perda no poder aquisitivo. Além de estarem cada vez mais 

conscientes do valor. 

E o crescimento das marcas com preços mais acessíveis tornou-se uma tendência, 

e não, um fenômeno passageiro. Muitos concorrentes estão se consolidando com 

preços acessíveis, que não são de baixa qualidade. A situação econômica mais 

difícil acarreta um progressivo arrocho nas contas familiares, fazendo com que haja 

o risco de migração de um plano executivo para um inferior. Ações do Delboni como 

o Club DA estão procurando fomentar essa experimentação. O Delboni criou o Club 

DA para tentar atrair os chamados clientes vips, com um espaço exclusivo para 

clientes de planos de saúde executivos e particulares nas unidades do Jardim Sul e 

Sumaré. Este público é o mesmo que vem sendo cativado há décadas pelo Fleury. 

O lugar conta com computadores ligados à internet, salas para reuniões e para 

consultas com o médico particular. 

O Fleury lucra mais que o concorrente Delboni por centrar suas atenções nos 

paulistanos que estejam dispostos a pagar mais por seus serviços e confiabilidade. 

Os exames são mais caros e a porcentagem de clientes particulares (que acabam 

pagando mais que os convênios) é maior. Em 2002, o Fleury realizou 3.000 

atendimentos diários e faturou 250 milhões de reais. O Delboni teve um faturamento 

de 200 milhões de reais no mesmo ano atendendo 5.500 pessoas por dia. Mas os 

novos concorrentes sofisticados como o Einstein Diagnósticos e o Club DA do 

Delboni Auriemo, para um público de alta renda, podem desafiar a política de preços 

do Fleury. 

O Fleury também enfrenta a competição em outro nível. Durante os últimos anos, a 

empresa ofereceu os seus serviços em poucas unidades na região central da cidade 
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de São Paulo. Agora, o concorrente Delboni Auriemo instalou unidades de 

atendimento em diversas regiões, criando uma grande força na distribuição. 

Podemos imaginar que os clientes vão migrar imediatamente para as marcas 

líderes, com preço premiumJ. tão logo aumentem suas rendas, mas isto, só o tempo 

dirá. Quando o cliente aumentar sua renda, poderá realizar o sonho de consumo das 

marcas sofisticadas, mas nem o governo, acredita em recuperação rápida dos 

rendimentos dos trabalhadores brasileiros. 

Com isto, há o risco da estratégia de diferenciação se transformar em estratégia de 

nicho, sem que a empresa opte por isto. 

É preciso verificar quais as alternativas de mudanças com maiores e menores riscos 

para evitar que a empresa se limite a um pequeno nicho de mercado. Mudar uma 

política de preços é arriscado, porque pode comprometer definitivamente a imagem 

do Fleury, sem mesmo atingir o volume necessário para compensar a perda. Os 

clientes do Fleury acreditam que o alto preço e a alta qualidade das unidades criam 

valor. Se a empresa mexe no preço, estará passando uma mensagem de que antes 

os clientes recebiam um valor inadequado. Para tentar controlar o risco, a empresa 

pode selecionar alguma unidade mais isolada para experimentar preços reduzidos, 

ou uma política de descontos. Em empresas de serviço é possível testar programas 

promocionais limitados, de forma discreta, para verificar a reação dos clientes. 

Outra alternativa para a empresa evitar que se torne apenas uma empresa de nicho 

é partir para uma expansão de sua atuação, sem alterar o seu posicionamento de 

diferenciação. 

8.8. A Expansão da Marca Fleury 

Até o final da década de 90, o Fleury tinha consolidado a sua posição de excelência 

no mercado de diagnóstico na área de saúde, através da construção de uma cadeia 

de 15 unidades laboratoriais no estado de São Paulo. 
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A marca Fleury é um ativo com um valor operacional e patrimonial significativo, que 

pode ser alavancado para a expansão da empresa em novos mercados, produtos e 

serviços. 

Mas é importante ter cuidado para não tirar o prestígio e a qualidade percebida da 

marca Fleury, que são a essência do seu valor patrimonial. Poderia ser uma 

alternativa que se fundamente nos pilares do prestígio e tentar aprimorar a oferta de 

serviços da empresa. 

8.8.1. Expansão Geográfica da Marca Fleury 

Uma possibilidade para a expansão da empresa é o crescimento fora do eixo de São 

Paulo. A região Sul pode ser considerada atraente pela presença do público da 

classe A, que pode pagar por serviços diferenciados. 

Esta estratégia foi adiada até hoje pela empresa, pois é um investimento de longo 

prazo, e é preciso esperar pela maturação das operações recentes nas cidades do 

Rio de Janeiro e Brasília, antes de partir para a próxima praça. Além disto, em 

muitos locais da região sul, a competitividade é maior pela presença de laboratórios 

locais com grande tradição. 

O Fleury inaugurou em Brasília a primeira unidade fora do Estado de São Paulo em 

2002. Para isto, investiu R$ 5 milhões em uma área de 1.500 m2 na 0121 do Lago 

Sul. Porém, a sua chegada em Brasília foi acompanhada de reações indignadas de 

grande parte dos médicos locais, devido à campanha de marketing adotada para a 

inauguração. 

O Fleury estampou em cinco outdoors estrategicamente espalhados pela cidade o 

slogan: "Você não precisa mais ir até São Paulo. Nós viemos para Brasília". A 

reação da classe médica local foi imediata, pois consideraram a propaganda 

arrogante e sentiram-se ofendidos pelo anúncio que na opinião deles desqualificava 
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os serviços médicos da capital. O presidente do Fleury precisou ir a público para 

desculpar-se pelo mal entendido. E uma nova campanha foi implementada. 

Este tropeço inicial no programa de expansão do Fleury para outras praças fez com 

que a inauguração da unidade do Rio de Janeiro não viesse acompanhada de uma 

grande campanha de marketing. 

Para dar continuidade à expansão geográfica, o Fleury precisa criar expertise para 

entender o mercado de cada região e estabelecer o relacionamento necessário com 

a classe médica local, que influencia a escolha do laboratório por parte de seus 

pacientes. Outro ponto fundamental é o estabelecimento do credenciamento com 

planos de saúde locais, já que a grande maioria dos clientes utiliza os laboratórios a 

que seus planos dão direito. 

8.8.2. Expansão da Atuação da Marca Fleury 

Outra alternativa para a expansão da empresa é o crescimento da empresa no 

mercado de São Paulo através da extensão horizontal dos produtos. As idéias 

poderiam ser implementadas dentro dos atuais mercados do Fleury, para os atuais 

clientes. Ao analisar a hipótese de levar o nome da marca para um novo mercado, o 

Fleury deve pesar os custos e os benefícios do uso do seu nome no novo mercado. 

É preciso evitar as repercussões negativas do acesso aos mercados menos 

sofisticados. 

Os benefícios são: o atual valor patrimonial da marca seria alavancado em um novo 

produto; a marca atuaria como garantia de qualidade e transmitiria aos 

consumidores algumas informações básicas sobre a herança e as promessas do 

produto. 

Os cuidados são: pensar qual a mensagem que a marca existente leva para o 

público-alvo; pesquisar possíveis conflitos; avaliar o real conhecimento da marca. 
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Os riscos são: comprometimento do benefício exclusividade implícito na oferta atual 

do Fleury; criação de confusão na cabeça dos clientes. 

O Fleury pode permanecer no segmento de mercado de elite hoje ocupado e ampliar 

o negócio nesse mesmo nível. A forte identidade da marca proporcionaria uma 

importante ajuda para a venda de produtos novos ou correlatos. Para avaliar as 

opções, o Fleury pode pensar na marca como uma promessa de oferecer 

determinados .atributos e benefícios, ou promessa de. qualidade, ou promessa de 

desemp~nho, ou promessa de um certo nível de serviços. Este método facilita a 

definição de onde utilizar a marca Fleury e a sua identidade visual, e evita que seja 

usada em algum negócio que prejudique a marca. 

Uma estratégia possível é a de "marca guarda-chuva''. Usar a mesma niarca para 

diferehtes serviços equivale a economias substançiais de verba de propaganda, mas 

também equivale a acreditar que o consumidor confiará e gratificará .a empresa com 

sua fidelidade. 

Cadeia de valor do mercado .de saúde 
-,-----.--~---. 

Contexto Fleury em SP 

Diagnóstico 

: Analises Clínicas I 
i - exames de rotina. i 
j - exames especializados i 
i i i Serviços diagnósticos i 

~ ....... iollilôiij....,., I i - por imagem : 

l._.~-==~:::::-:::~.J _j 
A evoluçao da medicina diagnóstica tende a diminuir a fronteira com a fase 

terapêutica, levando centros de diagnóstico a naturalmente expandirem sua atuaçao 

· Fonte: Área Técnica (CO) Fleury 

Esquema 23- Cadeia de Valor do Mercado de Saúde . 
Fonte: GARCIA, Paulo de Figueiredo. Tecnologia da lnfonnação em um Centro Diagnóstico.PPT 
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Uma decisão tomada pelo Fleury nesta direção é a criação do Hospital-dia, a ser 

inaugurado no primeiro semestre de 2005. Este hospital é especializado em cirurgias 

de baixa complexidade, não exigindo internações por parte dos pacientes. Outras 

expansões na atuação da empresa poderiam ser em áreas terapêuticas como 

reabilitação física, centro de diálise, reprodução humana, centro de psicologia, entre 

outros. 

Outra alternativa de expansão da marca Fleury é a criação de uma nova linha de 

centros de medicina diagnóstica, com restrição no seu escopo de atuação, assim 

como redução proporcional no preço. Mas é preciso deixar claro que o serviço não é 

simplesmente uma versão mais simples do original, mas um conceito totalmente 

inovador. É a criação de um novo conceito de centro de medicina diagnóstica para 

atender e superar as exigências de consumidores cujas demandas não sejam tão 

amplas como as dos clientes do Fleury. Essa nova geração de unidades de 

atendimento não se chamaria Fleury, mas, por meio de programas de marketing, o 

mercado-alvo saberia que, o mesmo talento por trás do empenho na satisfação dos 

clientes do Fleury, também estaria comprometido com o sucesso do novo conceito. 

Desta forma, haveria um reposicionamento de toda a marca Fleury num novo 

mercado. O Fleury passaria a atender às classes média e alta, em vez de restringir 

aos níveis ultra-sofisticados. Apesar do Fleury passar a atuar em um mercado com 

maior intensidade competitiva, as habilidades desenvolvidas pela empresa na 

criação e operação do Fleury a capacitariam a construir também aqui um produto 

diferenciado e de alta qualidade. O produto de alta qualidade atende e supera as 

exigências dos clientes a um preço percebido como razoável. A definição de 

qualidade é diferente para os diversos grupos. 

Com este tipo de expansão, a marca Fleury se tornará mais valiosa, mas também 

enfrentará mais riscos, já que está se dedicando a novas tarefas. O componente 

crítico de qualquer estratégia empresarial é a identidade de marca. A identidade da 

marca incorpora o significado da marca, ou seja, o que ela representa e qual a sua 

oferta. Qualquer estratégia inovadora para a mudança ou expansão do negócio deve. 
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enfrentar a necessidade de proteger a marca essencial do Fleury, ao mesmo tempo 

em que a utiliza para a conquista de novos clientes e para a expansão do seu 

escopo em novos mercados. 

Por exemplo, os Hotéis Sheraton adotaram a estratégia de alavancagem da sua 

marca essencial com o lançamento do Sheraton lnn, direcionado aos clientes mais 

conscientes quanto ao valor. Isto não comprometeu o posicionamento dos Hotéis 

Sheraton, destinados aos segmentos mais sofisticados do mercado. 

Existem outros exemplos de movimentações bem-sucedidas para mercados menos 

sofisticados, como por exemplo, os hotéis Courtyard by Marriot, o filme Kodak 

Funtime e os barbeadores descartáveis Good News da Gillette. Mas é preciso tomar 

alguns cuidados, para que esta estratégia seja bem sucedida. 

A versão menos sofisticada de um centro de medicina diagnóstica do Fleury deve 

ser qualitativamente diferente, não simplesmente uma cópia inferior. Por oferecer 

menos serviços, deve proporcionar uma experiência diferente aos clientes, mas não 

dar a sensação de inferioridade. 

É preciso evitar danos substanciais à imagem de marca. A redução de preços 

provavelmente tornará o preço a base da competição e reforçará a percepção dos 

consumidores sobre a falta de diferenciação da marca, sobretudo quando se trata de 

qualidade. É importante reconhecer que o gerenciamento da marca na base do 

preço é diferente do gerenciamento da marca em função de uma imagem de 

qualidade e estilo, pois é preciso criar uma vantagem de custo com relação à 

logística, produção, preço e serviço. 

A nova oferta deve ser voltada para um novo mercado, diferente do atual, para que 

não haja canibalismo. Assim, há a redução do risco de confusão entre a clientela 

existente do Fleury. Se o mercado atual não se envolver com a nova oferta, 

evitamos o risco de comprometimento da imagem da marca original. O novo Fleury 

pode ser destinado a um cliente mais jovem ou a clientes de outras cidades. 
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É preciso criar ofertas qualitativamente diferentes, voltadas para segmento distintos. 

Não é possível impor preços mais elevados nos mercados de valor, mesmo que a 

marca essencial seja conhecida, porque as pessoas que compram com a 

consciência de valor são sensíveis ao preço. 

A criação de um serviço ligado a valor pode ser importante para bloquear o 

crescimento dos concorrentes ou elevar o custo de ingresso. 

Uma submarca ajudaria a diferenciar a nova oferta em relação aos serviços da 

marca matriz. Os danos a uma grande marca, decorrentes do lançamento de 

extensões de padrão inferior seriam muito reduzidos se os novos produtos fossem 

apresentados aos clientes como submarcas. 

É preciso criar para a nova oferta uma personalidade de marca que efetivamente se 

diferencie daquela do Fleury. 

No caso de ofertas para os segmentos populares, o papel das submarcas é ajudar 

os gerentes a estabelecer a diferenciação entre os novos produtos e as marcas 

principais, ao mesmo tempo em que utilizam o valor patrimonial da marca original 

para influenciar os consumidores. A idéia consiste em preservar a credibilidade e o 

prestígio da marca matriz, independentemente do desempenho da submarca, além 

de protegê-la da canibalização. 

O Fleury conta com duas ou três gerações de clientes que adquiriram os seus 

serviços da mesma maneira. Ao montar um serviço "mais enxuto", a empresa corre 

o risco de romper os padrões e hábitos em que se fundamenta a fidelidade à marca, 

reabrindo todo o processo decisório referente à compra. Portanto, esta alternativa 

deve ser muito bem avaliada, para não causar danos à marca Fleury, e sim obter o 

resultado desejado que é o crescimento da empresa através da expansão da marca. 
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9. Considerações finais 

9.1. Conclusões 

Por muitos anos, o valor de uma empresa era avaliado pelo seu patrimônio tangível, 

ou seja, móveis, terrenos, fábricas e máquinas. Porém, exemplos de fusões e 

aquisições, cujos preços estabelecidos superavam em muito os valores dos ativos 

líquidos, mostravam que o verdadeiro valor estava fora dos balanços, nos ativos 

intangíveis, principalmente na marca. 

As marcas variam quanto ao seu poder e quanto ao seu valor de mercado. Este 

valor da marca está relacionado ao grau de reconhecimento, conscientização e 

lealdade à marca, à qualidade e funcionalidade percebidas da marca, a importantes 

associações positivas com a marca e a propriedade como patentes e marcas 

comerciais. 

Os ativos intangíveis ainda não são representados nos demonstrativos financeiros 

das empresas. Para que este valor pudesse ser mensurado, diversas metodologias 

de avaliação de marcas foram desenvolvidas. Duas metodologias, a da empresa 

inglesa lnterbrand e a do professor de marketing David Aaker, foram descritas na 

revisão bibliográfica por descreverem os pontos cruciais da construção do valor 

monetário das marcas. 

Conseqüentemente, a construção e o gerenciamento de marca assumem um papel 

fundamental na estratégia das empresas. Em uma economia de valores simbólicos, 

a marca é um mecanismo que concentra e transforma informação sobre produtos e 

serviços. O consumidor não compra simplesmente produtos: compra, 

principalmente, a carga de informação que a marca carrega. 
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Algo que não tem uma marca, provavelmente é considerado uma commodity, ou 

seja, um produto ou serviço genérico. Neste caso, o preço é o que faz a diferença e 

o único vendedor é aquele que produz com baixo custo. 

Mas ter um nome de marca não basta. É preciso criar associações e promessas 

fortes para esse nome de marca, estabelecendo e intensificando um relacionamento 

com quem as consome. O relacionamento com clientes é de vital importância para a 

saúde financeira da empresa. A marca é o elemento que identifica este 

relacionamento. Deve-se criar um nome de marca e, depois, vários significados e 

promessas devem ser a ele incorporados por meio de um trabalho de identidade de 

marca. 

A justificativa para a racionalização das ações voltadas para a construção de marcas 

fortes encontra resposta na demanda da produção e do consumo. Por um lado, a 

produção de bens e serviços necessita associar a sua imagem às identidades do 

consumidor. Por outro lado, o consumidor solicita signos de identidade que gerem 

nele confiança suficiente para estimular a ação de consumo. 

Os construtores de marca utilizam um conjunto de ferramentas para fortalecer e 

projetar a identidade da marca: uma palavra ou idéia principal, um slogan, uma cor, 

um logotipo e uma série de histórias em torno da marca. O estrategista da marca 

deve estabelecer na mente dos clientes a identidade de marca, pensando nas quatro 

perspectivas principais: a marca como produto, a marca como organização, a marca 

como pessoa e a marca como símbolo. 

Uma boa marca tem a responsabilidade de transmitir um conjunto de informações 

formado pelos atributos, benefícios, imagem, etc. Conseqüentemente, a marca leva 

os consumidores a experimentá-la, a gostar dela, a repetirem o consumo e a 

recomendá-la positivamente a amigos. O ideal é que o conjunto dessas ações 

permita que a marca tenha um preço premium, ou seja, um preço superior ao que é 

praticado pelas marcas concorrentes. O valor da marca deve ser percebido pelos 

seus consumidores, levando-os a acreditar que vale a pena pagar um pouco mais 

para consumir aquilo que a marca oferece, pois é o que a distingue da concorrência. 
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Uma outra etapa além das associações de marca é a administração de todos os 

contatos dos clientes com a marca, de modo que esses contatos atendam ou 

superem as expectativas geradas em relação a ela. A construção da marca, 

portanto, exige mais do que apenas a construção da identidade da marca. Ela 

requer o gerenciamento de todo contato com a marca que o cliente possa ter. Uma 

vez que todos os funcionários, distribuidores e revendedores da empresa podem 

afetar a experiência com a marca, o desafio é gerenciar a qualidade de todos os 

contatos com a marca. 

Nenhuma marca pode ser boa em tudo. É preciso escolher o posicionamento da 

marca para criar uma proposta de valor. É importante lembrar que o posicionamento 

deve estar presente em todas as etapas da criação de uma marca. Ao escolher um 

nome de marca, este deve ser coerente com o posicionamento de valor da marca. 

Uma oferta de produto ou serviço premium, por exemplo, deve receber um nome de 

marca que sugira alta qualidade ou distinção. 

Marcas viajam o mundo e se comunicam com diferentes culturas para acompanhar a 

expansão dos mercados. Na globalização, mesmo as empresas locais precisam 

reconhecer que competem em escala· global. No Brasil, as empresas nacionais 

começaram a sofrer a pressão das marcas globais que vieram competir no mercado 

local. 

A grande maioria das empresas enfrenta grandes desafios para continuar a crescer 

em seus mercados tradicionais. Uma estratégia possível para o crescimento de uma 

organização com marca local é buscar expansão para outras regiões ou até mesmo 

para outros países. Outra estratégia alternativa é a expansão da marca para outros 

mercados de atuação. 

Este estudo de caso levantou respostas à necessidade de construir e expandir a 

marca Fleury em mercados competitivos. Para isto, analisou a realidade da marca 

Fleury frente aos conceitos existentes sobre a construção de uma marca, sobre a 

criação de sua identidade, sobre seu posicionamento no mercado, sobre a expansão 

da marca e mensuração de seu valor de mercado. E em seguida, explorou 

alternativas para a expansão da marca em novos mercados geográficos e em novos 
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mercados de atuação, para contemplar a necessidade de crescimento da empresa e 

de agregação de valor à marca. 

O Fleury foi batizado com o nome de seu fundador, como muitas empresas que 

também tiveram origem no início do século XX. Como o nome da sua marca não 

reflete a natureza do seu negócio, o Fleury adotou uma estratégia acertada de 

inserir um símbolo ao logotipo, que pudesse exprimir a real atuação da empresa. 

Primeiramente, o símbolo criado foi o de um tubo de ensaios, para designar a 

empresa como laboratório de análises clínicas. Recentemente, este símbolo foi 

substituído pelo "DNA" para transmitir a idéia de um centro de medicina diagnóstica, 

que realiza todos os tipos de exames diagnósticos. 

A idéia foi bem sucedida, mas o mesmo não pode ser dito em relação a sua 

implantação. Por muitos anos após a mudança, as fachadas das unidades de 

atendimento, os uniformes e crachás dos funcionários e folhetos internos 

continuaram com a marca antiga, confundindo o cliente. É por isto, que até hoje, 

tanto o público interno, quanto o público externo, se referem à marca como 

"Laboratórios Fleury". O prejuízo é muito grande para a identidade da marca, pois 

uma parcela grande do público-alvo acredita que a empresa se restringe a exames 

de análises clínicas e realiza outros tipos de exames em laboratórios especializados. 

A solução para o problema é a extinção completa de qualquer material com a marca 

errada e a comunicação regular da marca atual, com a correta unidade de negócio 

atrelada a ela. 

No curso da criação de uma empresa bem-sucedida, o Fleury construiu uma marca 

poderosa e respeitada, ligada a procedimentos médicos e à saúde, para uma 

clientela selecionada da cidade de São Paulo. 

Quando avaliamos o valor desta marca, descobrimos que em grande parte dos 

aspectos mercadológicos presentes nas metodologias de avaliação de marcas, a 

marca Fleury está bem posicionada: mercado, estabilidade, liderança, conhecimento 

da marca, lealdade da marca e qualidade percebida. A análise demonstra como a 

marca Fleury é realmente valiosa. Porém, todos os pontos fortes descritos são 

reconhecidos apenas na Grande São Paulo. O único aspecto mercadológico das 
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metodologias de avaliação de marcas, onde a marca Fleury é mal avaliada é a de 

caráter internacional. A abrangência da forte e poderosa imagem da marca Fleury é 

restrita ao estado de São Paulo. O desafio da empresa está em usar este valor para 

expandir-se para outras regiões, ou até mesmo outros países. 

A imagem da marca Fleury é a forma como ela é percebida por seus clientes e não 

clientes, e é o resultado das mensagens que a empresa comunica aos seus clientes 

por meio de propaganda, logotipo da fachada, papelaria da empresa, atendimento 

ao cliente, etc. Os consumidores formam uma imagem da marca em sua mente com 

as associações atuais da marca: 

• Marca Fleury como produto - É importante que a marca Fleury esteja 

relacionada ao setor de saúde e não ao setor restrito de diagnóstico, e que esta 

filosofia esteja presente em toda a comunicação de sua identidade. Assim, é 

mais fácil para a empresa ampliar a sua atuação para outra área do setor de 

saúde, pois o público transferirá a qualidade percebida de um negócios para 

outro; 

• Marca Fleury como organização - A empresa é reconhecida pela qualidade de 

seus profissionais médicos. O que também se torna muito relevante em uma 

expansão da atuação da empresa para outros negócios de saúde como o 

hospital-dia, por exemplo. O reconhecimento desta excelência em atendimento 

médico por parte dos clientes médicos é fundamental para ambas unidades de 

negócios: medicina diagnóstica e hospital-dia; 

• Marca Fleury como pessoa - A maior parte dos clientes atuais é formada por 

pessoas acima de 40 anos. Os jovens não precisam realizar exames com grande 

freqüência. Mas quando o fazem, procuram marcas cobertas pelos seus planos 

de saúde. O que pode tornar-se uma ameaça para a marca Fleury, já que está 

presente somente nos planos executivos, que são mais caros, e por isto, não são 

procurados pelos mais jovens. Sem que este público passe pela 

"experimentação" da marca Fleury, é difícil que ele descubra os atributos e 

benefícios que a diferenciam da concorrência; 
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• Marca Fleury como símbolo - Apesar das iniciativas isoladas como a unidade 

infantil e a área do café, a organização não possui uma estratégia de 

posicionamento estético para proporcionar orientação e coordenação para o 

gerenciamento estético de marketing. Os principais concorrentes, Einstein 

Diagnósticos e Delboni Auriemo, descobriram a importância do ambiente físico 

como símbolo da identidade de marca. Por isto, optaram por gerenciar a imagem 

da marca levando-se em conta a percepção das pessoas através dos 

sentimentos que a marca pode gerar e através das experiências agradáveis que 

ela pode proporcionar. E consistentemente, vêm instalando em suas unidades de 

atendimento recursos visuais e sensoriais que agradam aos clientes como 

cascata, grupos de animação, conjuntos musicais, áreas com recursos de um 

escritório pessoal, etc. É importante que a marca Fleury avalie se estes aspectos 

agregam valor a sua marca na visão dos seus clientes, para incorporá-los ou não 

em sua estratégia. 

Nenhuma marca pode ser boa em tudo. Por isto, a marca Fleury adotou um 

posicionamento baseado em uma estratégia de diferenciação, oferecendo serviços 

de maior qualidade, confiabilidade e segurança, podendo por isto, cobrar um preço 

premium. 

Como a concorrência cresce muito na grande São Paulo e pressiona a participação 

de mercado da marca Fleury, ela corre o risco de ver sua estratégia de diferenciação 

se transformar em estratégia de nicho, sem que opte por isto. É preciso verificar 

quais as alternativas de mudanças com maiores e menores riscos para evitar que a 

empresa se limite a um pequeno nicho de mercado e para permitir que continue com 

um crescimento sustentado. 

Uma mudança na política de preços pode comprometer a imagem da marca Fleury 

de forma irreversível. Mudar uma política de preços é arriscado, porque pode 

comprometer definitivamente a imagem do Fleury, sem mesmo atingir o volume 

necessário para compensar a perda. Os clientes do Fleury acreditam que o alto 

preço e a alta qualidade de seus serviços criam valor. Uma mudança na estratégia 

de preços pode afetar a percepção de valor da marca e, portanto não é 

recomendada. 
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Outra alternativa para a empresa evitar que se torne apenas uma empresa de nicho 

é partir para uma expansão geográfica da marca, fora do eixo de São Paulo. Porém, 

como já visto na avaliação do valor da marca Fleury, o aspecto com pior avaliação é 

justamente o caráter internacional da marca. 

A imagem da marca Fleury é muito forte no estado de São Paulo. Os clientes 

paulistas reconhecem o Fleury como a primeira marca lembrada no setor de 

medicina diagnóstica, estando no nível de conhecimento "top of mind". Já os clientes 

potenciais de outros estados, não reconhecem a marca, mesmo sendo um teste de 

"recai/ estimulado". Como no processo de compra, o consumidor seleciona algumas 

marcas conhecidas para fazerem parte de um conjunto preferencial, a falta de 

conhecimento da marca Fleury a deixa fora das opções do cliente. 

Para que a estratégia de expansão geográfica seja bem sucedida, a marca precisa 

se tornar conhecida e valorizada pelos influenciadores do processo de compra: 

clientes médicos e planos de saúde. O Fleury precisa estabelecer o relacionamento 

necessário com a classe médica local, que influencia a escolha do laboratório por 

parte de seus pacientes. Além disto, precisa implantar o credenciamento com planos 

de saúde locais, já que a grande maioria dos clientes utiliza os laboratórios a que 

seus planos dão direito. E finalmente, precisa comunicar a identidade da marca 

Fleury com constância e consistência, já que não há o benefício da tradição e 

reconhecimento de marca presentes em São Paulo. 

Outra alternativa para a expansão da empresa é o crescimento da empresa no 

mercado de São Paulo através da extensão horizontal dos produtos, para os atuais 

clientes. A forte identidade da marca proporcionaria uma importante ajuda para a 

venda de produtos e serviços novos ou correlatos. Usar a mesma marca para 

diferentes serviços equivale a economias substanciais de verba de propaganda, mas 

também equivale a acreditar que o consumidor confiará e gratificará a empresa com 

sua fidelidade. 

Neste sentido, o Fleury decidiu abrir um Hospital-dia, hospital especializado em 

cirurgias de baixa complexidade, a ser inaugurado no primeiro semestre de 2005. 



137 

Outras expansões na atuação da empresa poderiam ser em áreas terapêuticas 

como reabilitação física, centro de diálise, reprodução humana, centro de psicologia, 

entre outros. 

A expansão da marca Fleury também pode ser feita com a criação de uma nova 

linha de centros de medicina diagnóstica, com restrição no seu escopo de atuação, 

assim como redução proporcional no preço. Esta versão menos sofisticada de um 

centro de medicina diagnóstica do Fleury deve ser qualitativamente diferente, não 

simplesmente uma cópia inferior. Por oferecer menos serviços, deve proporcionar 

uma experiência diferente aos clientes, mas não dar a sensação de inferioridade. 

Para evitar danos substanciais à imagem da marca Fleury, é possível usar uma 

submarca, direcionando esta oferta para um novo mercado, diferente do atual, para 

que não haja canibalismo. O novo Fleury pode ser destinado a um cliente mais 

jovem ou a clientes de outras cidades. Esta opção pode gerar crescimento, evitando 

que ela se torne apenas uma empresa de nicho de mercado. Mas, é preciso estudá

la em detalhes para que a imagem da marca Fleury não seja prejudicada. 

As alternativas analisadas acima não esgotam todas as possibilidades. Mas servem 

de exemplos para mostrar que a expansão da marca Fleury pode resultar em grande 

crescimento para a empresa, assim como, em maior valor para a marca. 

9.2. Limitações do Estudo 

A pesquisa bibliográfica neste trabalho teve como finalidade proporcionar maior 

familiaridade com os temas referentes à gestão de marcas. Porém, não era a 

intenção desta revisão esgotar o assunto, e sim montar um guia para a análise do 

tema. Além disto, as limitações de tempo e de acesso podem fazer com que o uso 

de fontes secundárias de informações não esteja livre de imperfeições. 

Como em todos os estudos de caso, a generalização de resultados é limitada, na 

medida em que não se trabalha com amostras tecnicamente construídas. É 
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oportuno salientar que o levantamento bibliográfico desta dissertação foi comparado 

a um único caso dentro do setor de medicina diagnóstica, o do Fleury - Medicina 

Diagnóstica. 

Deste modo, não se pode estender o raciocínio referente à sua aplicação para 

outras empresas do mesmo setor. Para este fim, é conveniente, em trabalhos 

futuros, testar sua aplicação nas principais empresas concorrentes. Portanto, este 

estudo de caso pode servir de base para uma investigação futura, mais sistemática e 

precisa, sobre a gestão de marcas no setor de medicina diagnóstica. 

Além da limitação do próprio método de pesquisa, o fato da autora fazer parte da 

organização estudada, pode prejudicar a imparcialidade nas conclusões do estudo. 

O envolvimento profissional com a empresa também impede que dados estratégicos 

sejam revelados para complementar a análise realizada. Este risco foi ponderado 

desde o início do projeto, e procurou ser contornado com o uso de fatos e evidências 

a respeito da empresa, publicados em fontes secundárias. 

Apesar destas limitações serem relevantes, já eram previstas desde o início da 

realização do estudo, dada a natureza do problema de pesquisa. 

9.3. Sugestões para Estudos Futuros 

A contribuição deste estudo é concreta no sentido de levantar alternativas para a 

expansão da marca Fleury. Espera-se que o contato com os resultados desta 

pesquisa contribua para o crescimento da empresa e para a valorização da sua 

marca. 

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, são sugeridos estudos 

complementares como: 

• · Um estudo comparativo qualitativo entre o Fleury e os Centros de Medicina 

Diagnóstica concorrentes, quanto ao gerenciamento e expansão de marca; 
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• Um estudo comparativo qualitativo da realidade do mercado de centros de 

medicina diagnóstica nacional, com o mesmo mercado norte-americano. 
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