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- Síntese Proposta 

A batalha da nova ordem econômica mundial pode ser entendida como a Batalha das 

Marcas. 

A era dos mercados globalizados se caracteriza pela mawr integração entre os 

sistemas produtivos nacionais, viabilizada sobretudo em função dos progressos 

fundamentais nas áreas de telecomunicações e informática; pelo acirramento da 

concorrência, através da crescente disputa de mercados por empresas de diferentes 

países e por companhias atuantes em setores de atividade econômica distintos; e pelo 

avanço do processo de internacionalização da produção, no sentido de que residentes 

de um pais têm acesso cada vez maior a produtos e serviços fornecidos por residentes 

de outro país. 

Nesse contexto, as marcas fortes têm revelado ser um grande propulsor e alavancador 

de novos negócios, assegurando a sobrevivência e perpetuação de entidades 

empresarias ao longo dos anos. 

A construção, manutenção e fortalecimento de uma marca de sucesso está 

diretamente relacionada à capacidade disponível por uma empresa para criar produtos 

e serviços que forneçam uma satisfação especifica para o consumidor. 
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É bem de ver-se, entretanto, que muitos mercados competitivos têm sofrido uma 

enorme proliferação das marcas, fazendo com que os produtos e serviços se 

assemelhem cada vez mars uns aos outros, tornando-se mercadorias básicas ou 

"commodities". 

A "comodização" ocorre, assim, a partir do momento em que a satisfação oferecida 

ao consumidor se torna homogeneamente proporcionada pelo mercado como um 

todo, sem diferencial agregado de valor, mas unicamente de preço de mercado. 

Uma marca é um conceito global e único, e o seu.sucesso depende da percepção dos 

consumidores quanto ao valor utilidade por ela oferecido. 

Quando a marca é utilizada meramente como veículo para gerar vendas e lucros, de 

forma desfocada e independente do que o cliente quer, o marketing não está sendo 

feito e o produto está apenas sendo vendido a determinado preço. 

A presente dissertação objetiva mostrar, através de dois estudos de casos com 

empresas do ramo de serviços, um envolvendo uma instituição financeira - o Lloyds 

Bank Pie, e o outro uma empresa de fast-food, o McDonald's, que é possível a 

criação de valor percebido pelo cliente, para se construir uma marca forte, ainda que 

se trabalhando em mercados altamente competitivos. 
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Nesse sentido, toda uma revisão bibliográfica foi feita para embasar os casos 

estudados, conciliando as teorias psicológicas de comportamento humano com as 

teorias de administração de marketing na área de marcas. 

As limitações enfrentadas para o desenvolvimento do presente trabalho residem no 

fato de a preocupação com as marcas se constituir num fenômeno relativamente 

recente no Brasil, portanto com baixo enfoque pelas empresas e reduzida bibliografia 

disponível sobre o assunto. 
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- Introdução 

A grande mmona dos lançamentos de novos produtos no mercado não é bem 

sucedida, por uma enorme variedade de razões: os produtos não são suficientemente 

diferenciados; apresentam baixa qualidade; são erroneamente precificados; dispõem 

de suporte inadequado; são levados a mercado através de canais de distribuição 

impróprios, e, em resumo, não apresentam apelo ao consumidor. 

É estimado que cerca de dezenove a cada vinte novas marcas lançadas no mercado 

falham, e muito freqüentemente as razões do insucesso não podem ser precisamente 

determinadas. 

Dado o elevado custo e alta probabilidade de insucesso relacionada ao lançamento de 

novas marcas, torna-se claro que aquelas marcas que conseguem ser bem sucedidas, 

que apresentam apelo ao consumidor, que são estáveis e que conseguem sobreviver 

por um longo período de tempo devem ser consideradas ativos muito importantes e 

valiosos. Em certo sentido, seu valor reside não apenas na sua capacidade de gerar 

receitas futuras, mas também no fato de que, figurativamente, foram arriscadas 

dezenove outras tentativas de lançamento mal-sucedidas, para que fosse produzida 

uma alternativa de sucesso. 

O processo de criação de uma marca forte parte primariamente de uma definição do 

mercado alvo para o qual a mesma será dirigida. 
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o mapeamento e segmentação do mercado pressupõem a compreensão das 

necessidades e aspectos motivacionais desses clientes. 

Então, tendo como base a clara percepção dos desejos do grupo de consumidores 

definidos como "target", são fabricados os produtos e fornecidos os serviços 

correlatos que satisfaçam plenamente tais necessidades. 

Medidas eficazes de controle da qualidade concedem à empresa a certeza de estar no 

caminho certo. Assim, obtém-se alta qualidade em áreas que o consumidor considera 

importantes e consegue-se aliar esta qualidade a uma estrutura de custos não superior 

à dos concorrentes que oferecem produtos de qualidade inferior. 

A publicidade surge, então, como um meio eficaz de divulgação das vantagens dos 

produtos ou serviços, as quais serão reconhecidas pelo mercado. 

A qualidade percebida pelo mercado é tão mensurável quanto a participação de 

mercado e deve constituir a essência de uma estratégia voltada para a construção de 

uma marca forte. 

O consumidor toma decisões de compra com base no valor do produto, ou seJa, 

qualidade comparada ao preço. Qualidade inclui todos os aspectos - exceto o preço -

que pesam na decisão de compra, tanto os atributos do produto em si como os 

respectivos serviços ao cliente. 
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Quando as empresas oferecem produtos de qualidade menor que a de seus 

concorrentes, a conseqüência direta é a perda em participação de mercado. 

Raimar Richers 1 cita oito fatores-chave que devem ser conjugados para o 

fortalecimento de uma marca, através do uso de meios convincentes de impacto e 

memorização no processo de comunicação da empresa com o seu público-alvo: (i) a 

criação de um nome sonom e sugestivo, que sugira aquilo que o produto ou serviço 

representa; (ii) o desenvolvimento de um logotipo de impacto, através da forma das 

letras, modo da escrita ou desenho representativo; (iii) o uso de cores chamati1•as 

para melhor identificação da marca; (iv) a criação de embalagens originais, que 

acomodem adequadamente os produtos, sejam atraentes e não agridam o sistema 

ecológico; (v) o uso de um símbolo forte que mesmo figurando sozinho seja capaz de 

ser associado com a marca; (vi) o desenvolvimento de uma forma ou design 

exclusivo para o produto ou sistema de prestação do serviço; (vii) a elaboração de 

um texto ou slogan de suporte para ser utilizado em conjunto com a marca como 

lembrete e também como forma de incentivar o consumidor; ( viii) a veiculação de 

músicas alegres ou jingles associados ao produto e que ficam gravados na mente do 

comprador, elevando o seu espírito. 

O processo de construção de uma marca forte tem se tornado cada vez mms 

complexo, em função da situação do mercado e também do próprio modelo de 

organização das empresas em todo o mundo. Segundo David Aaker2 existem oito 

razões que dificultam esse processo: (i) as pressões para competir no preço; (ii) a 

1 Richers, Raimar - Surfando as Ondas do Mercado, RR&CA Editora, 1996, p. 199-20 I 
2 Aaker, David A - Building Strong Branda, The Free Press, 1996, p. 26-36. 
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proliferação cOi'lc;nmên<?ia:, (íii) a fragmentação dos mercados e das mídias; (iv) 

as estratégias de marcas e relacionamentos complexos; (v) os desvios causados por 

mudanças de estratégias; (vi) os preconceitos contra {I inovação; (vii) as pressões 

para investir em outras áreas, e (viii) as pressões por resultados de curto-prazo. 

Conforme destaca Stewart Pearson3
, a força de uma marca reside na força do 

relacionamento dos consumidores com a marca. Desse modo, a mensuração do valor 

de uma marca pode ser feita através da medição do valor dos seus consumidores, haja 

vista que todos os lucros associados às marcas fluem das transações com os clientes e 

as receitas futuras das marcas dependem do comportamento futuro do consumidor. 

Uma marca pode, portanto, ser fortalecida através da adição de uma nova dimensão 

ao seu valor, a do relacionamento direto com o consumidor. A construção do 

relacionamento aumenta o valor do cliente ao longo do tempo, que, 

conseqüentemente, compõe o valor da marca. 

A definição do valor do consumidor ao longo do tempo utilizada por Pearson3 se 

refere ao valor presente líquido do lucro auferido através do cliente (a rentabilidade 

do consumidor). Um elemento do preço comandado através da marca, e portanto da 

rentabilidade proporcionada pela marca, é o prêmio que os consumidores estão 

dispostos a pagar pelo valor percebido da marca. A rentabilidade do consumidor 

3 Pearson, Stewa1t- Building Brands Directly: Creating Business V alue from Customer 
Relationships, New York University Press,l996, p.53-58. 
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consiste na soma desse elemento da marca e do elemento genérico ou da manufatura 

que poderia ser realizado ou auferido através de uma alternativa sem marca. 

Pearson4 resume a criação de valor a partir das marcas e dos consumidores em três 

princípios básicos: 

foco nos consumidores detentores de alto potencial de valor ao longo do tempo e 

alta propensão para ampliar suas compras; 

acréscimo dos valores de acesso e receptividade à marca, construindo o 

relacionamento do cliente com a marca antes de tentar aumentar o volume total 

das vendas ou o número de diferentes ítens vendidos a um mesmo cliente; 

casamento dos investimentos em marketing externo dirigido ao cliente com 

investimento interno em informação e serviço ao consumidor. 

Assim, apesar de as marcas serem entidades com existência virtual, elas são capazes 

de adquirir um valor tangível para as empresas, o qual decorre, essencialmente, da 

força da relação entre ela e os consumidores. 

Muitas das marcas fortes e poderosas atuais tiveram sua origem há cerca de cem anos 

atrás. A Coca-Cola foi lançada em Atlanta, Geórgia em 1886. American Express, 

4 Pearson, S. - B.B.D., p. 53-58 
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Quaker Oats, Shell e Kodak eram todas marcas líderes americanas nos anos de 1880 e 

1990, e demonstram claramente a longevidade das marcas, quando bem 

administradas. 

Embora as marcas, uma vez estabelecidas no mercado possam se revelar 

extremamente robustas, elas não sobrevivem sem que lhes seja dedicado suporte e 

atenção constantes. 



!O 

1. Significado 

1.1 Origem e Desenvolvimento das Marcas 

As marcas tiveram sua origem na antiguidade, no ramo das artes, onde era comum 

que escultores assinassem os seus trabalhos, com o propósito de diferenciar e 

assegurar a sua identidade como criador. A assinatura ou marca do artista permitia 

uma avaliação global da sua obra e influenciava a avaliação comercial dos referidos 

trabalhos. 

Muitos séculos antes da evolução dos mercados varejistas na Europa Ocidental, as 

prósperas cidades do oriente Médio e do litoral do Mediterrâneo já haviam atingido o 

estágio de produção orientada para o mercado consumidor. 

Com a queda do Império Romano, verificou-se a interrupção do comércio entre as 

nações, passando o feudalismo a ser o modelo econômico-produtivo dominante na 

Europa Ocidental, o que marcava uma espécie de retorno a uma economia auto

suficiente, onde cada comunidade produzia tudo de que necessitava, dispensando o 

intercâmbio comercial com as demais. 

De forma gradual, porém, os feudos começaram a romper seu isolamento através do 

desenvolvimento de pequenos mercados semanais. Com o crescimento das cidades, os 

encontros comerciais tornaram-se mais freqüentes, surgindo, então, as guildas -



li 

associações de trabalhadores artesanais e comercra1s - criadas para controlar a 

quantidade e a qualidade da produção. Uma das determinações dessas guildas era que 

cada produtor colocasse uma marca em seus produtos, para que, na eventual 

necessidade de uma redução na produção, a sua mercadoria pudesse ser identificada. 

O expediente de marcar produtos permitia, ainda, a identificação mms fácil de 

produtos de qualidade inferior, que poderiam prejudicar outros produtos da guilda, 

bem como a aplicação de sanções ao produtor responsável. 

As marcas tornaram-se, desde então, uma proteção ao consumidor, que podia 

identificar a origem da mercadoria comprada. 

Os conceitos modernos relacionados à marca começaram a ser usados apenas a partir 

da Revolução Industrial, no século XIX Esse fenômeno ocorreu simultaneamente no 

oeste Europeu e nos Estados Unidos, e foi impulsionado pelo surgimento das 

ferrovias. 

Até o desenvolvimento das ferrovias, a comunicação e distribuição envolvendo longas 

distâncias por terra era muito dispendiosa e dificil, o que fazia com que praticamente 

toda a produção e distribuição se processasse em bases locais. Na Inglaterra, por 

exemplo, cada vila e aldeia possuía sua própria cervejaria, em virtude de ser 

efetivamente impossível o transporte, através de grandes distâncias, de um produto 

volumoso como a cerveja. De fato, muitas das grandes fazendas e propriedades 

produziam suas próprias cervejas em quantidade suficiente apenas para o auto

consumo. 
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Entretanto, uma vez que se tornou possível a realização da distribuição, de forma 

eficiente e barata, através de longas distâncias, e uma vez que os produtores 

começaram a colher os benefícios da produção em escala, um número de grandes 

produtores começou a dominar o mercado e os produtores locais menos eficientes 

foram gradualmente desaparecendo. Os consumidores passaram, então, a se 

defrontar com uma maior alternativa de produtos, e a marca era utilizada para 

diferenciar o produto de um fabricante do dos demais. 

As marcas modernas, portanto, remontam efetivamente ao período que sucedeu a 

Segunda Guerra Mundial. Em um artigo publicado no ano de 1990, a revista The 

Economist observa que foi criada no mundo, desde o fim da Segunda Grande Guerra, 

o equivalente a cerca de seis vezes mais riqueza em relação a todo o período histórico 

registrado até a guerra. 

A explosão de riqueza e prosperidade que se sucedeu permitiu aos consumidores 

atuais serem brindados com uma enorme variedade de produtos, em termos de 

amplitude (número de categorias de produtos) e profundidade (número de ítens por 

categoria de produtos), fabricados sob marcas distintas. 

Essa diversidade de produtos e riqueza de escolha pode ser demonstrada através de 

uma visita a qualquer supermercado, onde uma dezena de diferentes marcas 

competem pela atenção dos consumidores. Entretanto, vale destacar que os produtos 

em display nos supermercados representam apenas uma pequena proporção da oferta 

total de marcas, uma vez que os supermercados atuais, por questões de restrição de 
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estoque e de espaço para exposição nas lojas, trabalham apenas com a marca líder; a 

marca própria e duas ou três outras marcas de produtores. 

A explosão de escolhas com as quais se defrontam os consumidores tem ocasionado 

maiores investimentos em marca e no desenvolvimento de novos produtos, 

resultantes de inovação ou de simples adequação à concorrência (imitação), de forma 

a assegurar a manutenção da conquista da atenção e lealdade dos consumidores. 

1.2 Definição Conceitual 

Em seu sentido mais estrito ou primário, as marcas representam uma declaração de 

propriedade (das empresas fabricantes de produtos ou prestadoras de serviços). 

Focando os aspectos inerentes a uma conceituação técnica, Philip Kotler5 define 

marca como sendo qualquer ilustração gráfica, quer seja ela um nome, termo, sinal, 

símbolo ou desenho, ou mesmo uma combinação destes, que visa identificar os 

produtos ou serviços de uma companhia ou gmpo empresarial e diferenciá-los dos 

produtos ou serviços da concorrência. 

Por outro lado, partindo-se de uma abordagem mais ampla que extrapola o horizonte 

do produto fisico em si, pode-se notar que as grandes marcas da atualidade são 

personalidades, tão presentes e vivas em nossa cultura como estrelas de cmema, 

5 
Kotler, Philip- Marketing Management: Analysis, Plmming, Implementation and ControLPrentice 

Hall, 1984, p. 482. 
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heróis esportivos ou personagens de estórias de ficção. Desse modo, Clint Eastwood, 

Coca-Cola, Boris Becker, Kodak, Madonna, IBM e Donald Duck são todos 

personalidades igualmente familiares. 

Assim, conforme destacado por Richard Koch 6, as marcas consistem em um visual 

gráfico ou nome que é atribuído a um produto ou serviço por uma organização 

visando diferenciar seus produtos e serviços dos da concorrência, assegurando os 

consumidores quanto a um determinado e consistente padrão de alta qualidade. 

As marcas são, portanto, combinações de traços característicos (o que o produto é); 

beneficios proporcionados ao consumidor (a que necessidades e desejos o produto 

atende) e valores (a imagem que os consumidores associam ao produto). 

David Aaker7 lembra ser bastante comum a confilsão no mercado entre a definição de 

produto e marca, entretanto, como salienta o autor, o conceito de marca é mais 

abrangente, englobando o de produto. O produto diz respeito ao escopo, atributos, 

qualidade e usos, enquanto que a marca envolve associações organizacionais, 

personalidade da marca, símbolos, relacionamento cliente-marca, beneficios 

emocionais, beneficios de expressão do "self' ou personalidade do consumidor, 

imagem percebida pelo consumidor e pais de origem do produto. 

6 Koch, Richard- The Financiai Times A-Z ofManagement and Finance, Pitman, London, 1994, 
p.35 
7 Aaker, D.A. - B.S.B., p.74 
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John Murph/ destaca que uma marca consiste num produto ou serv1ço de um 

determinado fornecedor, o qual é diferenciado através do seu nome e apresentação. 

0 autor ressalta, ainda, que, na prática, com o alto nível de sofisticação em termos de 

tecnologia industrial e de desenvolvimento de produto, muitos produtos podem 

virtualmente ser produzidos com as mesmas especificações e levados a mercado com 

o mesmo preço por uma certa quantidade de fornecedores. Entretanto, o único 

aspecto que um fornecedor determinado e dotado de recursos seria incapaz de 

reproduzir é a marca em si mesma. 

Murph/ conclui, assim, que a marca apresenta alto grau de complexidade. Ela não 

apenas significa o produto real, como também uma propriedade única de um 

fornecedor específico, e foi desenvolvida ao longo do tempo de forma a englobar uma 

gama de valores e atributos (tanto tangíveis quanto intangíveis) que diferenciam, de 

forma significativa e apropriada, os seus produtos, que, de outra forma, seriam muito 

similares aos da concorrência. 

Nesse sentido, o termo gestalt tem sido utilizado para auxiliar na explicação da 

complexa natureza das marcas. Ele significa literalmente forma, formato ou molde e o 

conceito enfocado é que nada corresponde simplesmente à soma das suas partes 

individuais. Em psicologia, o termo gestalt vem sendo adotado para explicar o 

processo da percepção: o modo como os indivíduos entendem e dão forma às 

mensagens que captam através dos seus sentidos. 

8 Murphy, John M.- Brand Strategy. Prentice Hall, 1990, p. 2. 
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Os Psicólogos têm sugerido que grande parte do aprendizado - da absorção, 

ordenação e entendimento de dados, consiste na formação de gestall, na criação de 

padrões de entendimento, de forma que os dados fragmentados uma vez somados 

possam constituir um universo maior e mais rico. Tem sido sugerido, ainda, que até 

mesmo os mais simples gestalls aos quais os indivíduos respondem e nos quais eles se 

fundamentam para entender a complexa realidade, necessitam ser estabelecidos 

através de um longo período de tempo. 

Analogamente, uma marca age, então, como um gestal! no sentido de que ela 

consiste num conceito que é mais do que a soma das suas partes, e que necessita de 

um longo prazo para se estabelecer nas mentes dos consumidores. De modo a 

compreender o complexo conjunto de crenças e valores e internalizá-los como um 

gestalt, o consumidor precisa reconhecer que o que está em oferta é apropriado e 

atraente. Em outras palavras, o gesta!! necessita ser crível, coerente e atraente, 

suportado e desenvolvido ao longo do tempo e não ser susceptível a rápidas 

flutuações em mensagem, qualidade, posicionamento e no seu conjunto global. 

1.3 Importância das Marcas 

As marcas desempenham um importante papel na economia. A fim de realizar 

escolhas eficientes e eficazes em meiO a inúmeras alternativas de decisão, os 

consumidores necessitam dispor de informações e as marcas comunicam, de forma 

sumarizada, uma ampla gama de dados acerca do produto, identidade e cultura da 
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corporação, através do próprio produto em si, do preço praticado, da embalagem na 

qual é acondicionado, da forma de distribuição implementada, dos meios de 

promoção adotados e das mensagens veiculadas através da propaganda. 

Nesse sentido, as marcas simplificam o processo de tomada de decisão e tornam o 

comportamento econômico mais eficiente. O comportamento de compra do 

consumidor resulta de um mix de variáveis racionais e emocionais: os consumidores 

escolhem as marcas com as quais se associam e das quais percebem que receberão 

qualidade, inovação e valor pelo dinheiro gasto. 

As marcas são um pacto de confiança entre os proprietários, ou fornecedores, e os 

consumidores: elas permitem ao consumidor realizar compras com confiança em um 

mundo mercadológico altamente complexo, e proporcionam aos fornecedores maiores 

volumes, freqüentemente maiores margens e maior certeza em relação à demanda 

futura. 

As características, beneficios e valores que cada marca em específico oferece são 

imediatamente reconhecidos pelo mercado e carregam a garantia da qualidade: os 

consumidores sabem o que esperar acerca de cada marca. As marcas são vistas como 

possuindo beneficios emocionais e em termos de identificação com um determinado 

estilo de vida, os quais são transferidos aos consumidores através dos vários produtos 

associados à marca, ao invés de estarem estritamente identificados a um determinado 

produto em si. 
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Conforme destaca Paul Southgate9 em seu livro "'Total Branding By Design" -

"Brands, as the befler markelers have come lo realise, do nol really belong lo 

manufacturer. They belong to the consumer ". 

As marcas são, assrm, parte de um orgamsmo empresarial, elo de uma cadeia de 

relações de produção e consumo e elemento do universo econômico onde agentes 

institucionais (empresas) e pessoas (consumidores) interagem de forma dinâmica e 

constante. 

Na atual conjuntura, o principal capital de muitos negócios reside em suas marcas. 

Durante décadas, o valor de uma empresa era mensurado através de seus ativos 

tangíveis, planta industrial e equipamentos. Entretanto, recentemente chegou-se à 

conclusão de que o valor real de uma companhia encontra-se não no negócio em si, 

mas na mente dos compradores potenciais. 

Na era dos mercados globalizados, em meio a uma enorme diversidade de produtos e 

categorias de produtos, as marcas são um meio essencial de segurança tanto para os 

consumidores quanto para os fabricantes. 

Do ponto de vista do consumidor, a vantagem principal da marca reside na 

possibilidade de identificação e seleção de produtos, auxiliando na comparação de 

preços. No processo de escolha, as marcas já conhecidas e atestadas, são garantia de 

9 Southgate, Paul- Total Branding By Desig11 Kogan Page, 1994. 
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satisfação, enquanto que as marcas famosas sinalizam qualidade constante. 

Adicionalmente, as marcas podem simbolizar status para aqueles que a adquirem. 

Conforme salienta John Murphy10
, as marcas representam, para o consumidor, uma 

garantia crível de qualidade e satisfação a um preço reconhecido como justo. Elas 

proporcionam um mapeamento seguro do mercado aos consumidores, ao fornecer 

uma espécie de rota de orientação, sem a qual os consumidores ver-se-Iam 

desnorteados diante da imensa magnitude de alternativas disponíveis. 

As principais vantagens do uso de marcas para os fabricantes estão diretamente 

ligadas às vantagens que elas proporcionam a seus consumidores. Nesse sentido, o 

uso de marcas protege o produto contra imitações, diferencia, identifica e localiza o 

produto no ponto de venda. As marcas que satisfazem estimulam a recompra e 

passam a integrar o repertório de marcas aceitáveis pelo consumidor. Adicionalmente, 

as marcas permitem a segmentação e a prática de estratégias diferenciadas de preço. 

No que se refere aos beneficios decorrentes do uso da marca propiciados aos 

fornecedores, Murphy10 destaca primeiramente a oportunidade de o produtor se 

comunicar diretamente com o consumidor, influenciando os seus gostos e 

preferências. O autor segue acrescentando a estabilidade verificada na demanda das 

marcas fortes e o alto poder de barganha nas negociações com os canais de 

distribuição. 

10 
Murphy, J. M. - B. S., p. 22 
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~Ji$e1gwrdo Norman Berry1 1 
existem em co vantagens decorrentes de uma marca de 

:'$1agem forte para o fabricante: (i) a possibilidade da cobrança de um delta-plus de 

i.:jrJrt'ÇO, em face da menor elasticidade de preço da demanda pelos seus produtos; (ii) a 

• 1disJporribílidiJde de um forte guarda-chuva para o lançamento de outros produtos 

l.ltJrav,és de uma política de extensão de marca; (iii) a proteção em períodos de 

1!ecessão, fazendo com que a empresa apresente crescimento de mercado mesmo em 

épocas de desaquecimento do próprio setor; (iv) o aumento do valor empresa 

("brand equity") em relação aos bens tangíveis de que dispõe, através do "goodwill" 

gerado pela consagração da marca forte; e (v) a melhor capacidade de resistência à 

competição de preços desencadeada por algum concorrente. 

11 
Diretor de criação da agência de publicidade Ogilvy & Macher Worldwide 
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2: Psicologia do 

Um dos desafios centrais do marketing é descobrir as influências motivacionais 

primárias dos indivíduos e desenhar estratégias que, atuando diretamente sob a 

percepção dos indivíduos, possam igualmente despertar e satisfazer essas 

motivações. 

O processo da comunicação envolve um complexo jogo de variáveis, onde a 

percepção é um elemento central que irá direcionar quais estímulos do emissor serão 

captados e como esses estímulos serão decodificados pelo receptor 

O receptor impregna as suas percepções de qualidades próprias ao seu mundo 

interior, dando início ao que se denomina distorções perceptivas da realidade. 

Devido ao fato de cada indivíduo vrver em um mundo particular e pessoal, suas 

percepções, pensamentos e sentimentos resultam de todo o seu "background" de 

experiências vividas. 

Nesse sentido, as diferentes referências e conhecimentos levam à formação de 

repertórios diferentes e, conseqüentemente, a um modo de percepção diferente das 

coisas, do mundo, das pessoas e dos acontecimentos. 
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Os repertórios individuais, constituem-se, assim, de toda a rede de valores, crenças, 

.códigos, experiências e ideologias que somados formam a rede de referências pessoal, 

a qual condiciona a percepção e visão do mundo, caracterizando o que se chama de 

personalização da percepção. 

2.1 Comportamento motivado 

A motivação consiste num fator que dispara a atividade dirigindo-a para certos fins e 

prolongando-a enquanto esses fins não são atingidos 

Ela ativa todo o sistema humano (motor e sensorial), estimulando o indivíduo em 

direção à consecução do objetivo desejado. 

Uma necessidade é ativada, e conseqüentemente sentida, quando da existência de uma 

discrepância entre o estado de ação desejado ou preferido e o estado real ou presente. 

À medida que essa discrepância ou estado de carência aumenta, o resultado é a 

ativação de uma condição de estímulo denominada impulso. 

O organismo humano se torna, então, impulsionado à ação (ato motivacional) por 

meio de necessidades (ou "drives") internas ou externas, que podem situar-se no 

plano fisiológico ou psicossocial. 
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:+,- - das mais importantes e conhecidas teorias de motivação - a de Abraham Maslow 

:;;(11:954t defende serem os desejos e as necessidades organizados em prioridades e 

'>jlieJran:tuias, sendo que esta hierarquização obedeceria a um escalonamento na qual se 

i .. /IC!!I!ISaria de um nível a outro mais alto à medida que o anterior fosse satisfeito. 

Jvlasl011V concebe cinco níveis de necessidades, organizados numa escala que vai das 

inferiores" às "necessidades mais elevadas": (i) necessidades 

fisiológicas, tais como satisfazer fome, sede, sono; (ii) necessidades de segurança, tais 

como estabilidade, ordem, confiança; (iii) necessidades de participação e amor, tais 

como afeição, identificação; (iv) necessidades de status e estima, envolvendo 

consideração, prestígio, êxito, auto-respeito; (v) necessidade de auto-realização ou 

desejo de desenvolver suas potencialidades. 

Os termos "inferiores" e "superiores", como utilizados por Maslow, indicam, apenas, 

que algumas necessidades que se manifestam mais cedo no processo de 

desenvolvimento, estão estreitamente ligadas às necessidades biológicas e são mais 

linlitadas em seu alcance. Uma necessidade "inferior" precisa ser adequadamente 

satisfeita antes que a necessidade seguinte, "mais elevada", possa emergir 

completamente no desenvolvimento do ser humano. 

A análise motivacional nos mostra, entretanto, que a movitação, assim como a 

personalidade, são compostas de vários elementos e nunca de um só fator. 
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;<~:<;mboJra não existam, no desenvolvimento psicológico, passos nítidos e sequenciais, 

l!i!semellla:nao-~;e o processo mais a urna seqüência de ondas,, na qual se desloca 

a relativa saliência das diferentes necessidades, a teoria de Maslow 

apresenta sua grande relevância quanto à categorização das necessidades, facilitando 

o seu estudo e conhecimento. 

A motivação dirigida para a satisfação de um desejo primário é universal. A tendência 

à ação é inata. Todos os seres humanos quando apresentam sede desejam beber. Mas 

a direção que essa motivação toma é aprendida - existem inúmeras maneiras de 

satisfazer a sede, que vai desde a água até as mais complexas bebidas industrializadas. 

É nesse campo que entram os motivos baseados em necessidades secundárias, 

bastante explorados na publicidade. Comprovadamente, o número de anúncios que 

apelam para necessidades secundárias como qualidade, vantagem, economia, prestígio 

é muito maior que o número dos que simplesmente apelam ás primárias. 

Na literatura de marketing é freqüentemente encontrada uma divisão de quatro 

motivos que levariam o consumidor à compra: (i) motivos primários e seletivos; (ii) 

racionais e emocionais; (iii) de fidelidade ou de clientela; (iv) conscientes ou 

inconscientes. 
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motivos primários, como evidencia o próprio nome, seriam os relacionados às 

necessidades primárias, cuja satisfação leva à procura e compra de determinada classe 

artigos ou serviços (orientados para a satisfação das necessidades fisiológicas 

: .~rásicas). AB razões que levam à escolha desse ou daquele artigo ou serviço, por outro 

lado, pertenceriam à classe dos motivos seletivos, de opção e escolha. 

Os motivos racionais são motivos ligados a dados objetivos de realidade comprovável 

como economia, eficiência, durabilidade, enquanto os emocionais, ligados a fatores 

subjetivos, remetem a valores pessoais como gosto e. sentido estético. Esta classe de 

motivos não é mutuamente exclusiva, haja vista ser o ser humano ambíguo em suas 

motivações (dificilmente apenas o fator racional ou emocional é isoladamente 

acionado durante um processo de decisão de compra: "verificamos a qualidade, mas 

nos apaixonamos pelo tipo inferior; achamos o supérfluo desejável, mas a razão nos 

diz que é muito dispendioso".) 

Os motivos de clientela e de fidelidade no consumo remetem a facilidades de 

localização; de pagamento; tipos de embalagem; atendimento, e todos os demais 

fatores que motivam o indivíduo a comprar, a ser fiel a locais ou marcas pelas 

vantagens que percebe lhes serem proporcionadas. 

Existem, ainda, os motivos conscientes que são aqueles experienciados ou sabidos, e 

aqueles outros em nível inconsciente, que de forma latente e subconsciente, levam o 

indivíduo a desejar e/ou recusar algo. 
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z Personalidade 

termo Personalidade vem de "persona", cuja ongem etimológica provém do 

, 1-rnscu "phersu", que significa máscara de teatro. Referia-se ao modo pelo qual a voz 

atores gregos chegava ao público através das máscaras que usavam. Pelo som e 

pela máscara eram, então, identificados os personagens. 

A personalidade abrange a totalidade da constituição psicológica do indivíduo, 

incluindo os traços, as habilidades, as crenças, as atitudes, os valores, os motivos e as 

suas formas habituais de ajustamento. Engloba, ainda: o temperamento - as reações 

emocionais típicas, os estados de humor, as características de vigor, a concepção 

moral e a conduta do indivíduo. 

· Conforme salienta Lannoy Dorin12
, "a personalidade se constitui na organização 

integrada por todas as características cognoscitivas, afetivas, volitivas e fisicas de um 

indivíduo tal como se manisfestam e o diferenciam de outros". 

Existem diversas teorias de personalidade que procuram definir as características 

individuais que determinam um padrão geral de comportamento para o indivíduo. 

Estas características pessoais impactam na forma de percepção do ambiente pelo 

indivíduo, influenciando a motivação. 

12 
Dorin, Lannoy- Introdução à Psicologia, Editora do Brasil S. A., 1978, p.260. 
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tentativa de correlacionar traços de personalidade com o comportamento do 

consideram-se normalmente três teorias essenciais: Teoria de Traços e 

:.i}'atr~re·s; Teoria Freudiana; e Teoria 

Um traço é uma característica duradoura do indivíduo, e que se manifesta na maneira 

consistente de comportar-se em uma ampla variedade de situações. 

A teoria de traços e fatores se apoia em A..llport e Odbert (1936), que através de uma 

pesquisa cuidadosa na língua inglesa, reuniram uma lista de 17.953 adjetivos usados 

para descrever formas diferentes e pessoais do comportamento dos indivíduos, e 

Cattell (1946), da Universidade de Illinois, que reduziu a lista organizada por Allport 

e Odbert a 171 nomes de traços. Os 171 nomes de traços foram depois resumidos, 

chegando a 12 perfis de traços primários da personalidade. 

Segundo Krech e Cmtchfield13
, " O perfil de traços facilita o exame da configuraçã.o 

dos traços de um indivíduo. Permite ver de que forma essa configuração, como um 

conjunto e em seus pormenores, pode ser comparada ou contrastada com a 

configuração de traços de outras pessoas. Através do cálculo de um índice de 

semelhanças de perfis, é possível apresentar, em termos quantitativos, o grau de 

13 
Krech, David e Crutchfield, Richard- Elementos de Psicologia, Pioneira/MEC, 1958, p. 296. 
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semelhança ou dessemelhança nas personalidades de dois indivíduos, tais como foram 

medidas nesses traços". 

A teoria dos traços característicos da personalidade foi a primeira base em pesquisa 

de personalidade na área de marketing. O objetivo básico era identificar a existência 

de alguma relação entre características da personalidade e comportamentos típicos 

dos consumidores em situações variadas, tais como compras, escolha de mídia, 

inovação, medo e influência social, escolha de um produto, assunção de risco e 

mudança de atitude. Foram realizados vários estudos que tentaram provar a 

correspondência de características de personalidade com o consumo, que não 

chegaram a resultados conclusivos, conforme se tem registro. 

2.2.2 Teoria Freudiana 

A Teoria Freudiana foi utilizada por mercadólogos na tentativa de estabelecer que 

motivações em rúvel psíquico seriam responsáveis pela aceitação ou rejeição de 

produtos ou serviços. 

Freud, ao falar do aparelho psíquico, estabelece três entidades: o id, o ego e o 

superego. 

O id, segundo Freud, é a fonte primitiva da energia impulsora psíquica, regido pelo 

princípio do prazer. É o polo pulsional da personalidade, sendo que suas pulsões e a 
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psíqurca das mesmas são inconscientes. Seus desejos são em parte 

hereditários e inatos, e em parte adquiridos. Os impulsos do id são exigências 

primárias, de satisfação imediata (o "princípio do prazer"). Ao procurar satisfazer os 

fmpulsos do id, o organismo deve enfrentar as realidadess do mundo externo, do 

mundo "dos outros homens". Como resultado disso, surge o ego. 

O ego é derivado do id através dos contatos com a realidade, servindo de mediador 

entre as exigências do id, da realidade, e ainda do superego. Funcionando como um 

aparelho adaptativo, se utiliza de uma série de mecanismos de defesa. A percepção 

desempenha para o ego o mesmo papel que a pulsão para o id Através da 

seletividade perceptiva, o ego fará o indivíduo perceber somente os aspectos não 

ameaçadores, bloqueando os perigosos, de acordo com a estruturação psíquica 

individual. Assim, o ego é o sistema dos processos cognitivos - perceber, pensar, 

planejar, decidir. 

O superego é a consciência moral inibitória dos impulsos do id Dentro da teoria 

freudiana o superego se estrutura a partir da interiorização das exigências e proibições 

dos pais, isto é, dos valores do mundo externo. 

A maneira pela qual estas três instâncias psíquicas interagem, o modo por meio do 

qual o conflito das exigências do id e do superego é resolvido através de uma 

integração realizada pelo ego, será, de acordo com a teoria freudiana, a maneira pela 

qual o indivíduo atuará em termos de personalidade. 
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do consumidor, ao estudar o que faz as pessoas comprarem certos 

\QÔlatos,. tentaram se utilizar dessas teorias para estudar, em termos de personalidade 

estruturação psíquica, que componentes e traços do produto teriam maior 

>~iTa,rés de entrevistas em profundidade, técnicas projetivas e testes psicológicos, 

??f!:ítrun estudados esses fatores com base na premissa de que determinados objetos de 

,:eon:surno satisfariam mais a determinadas instâncias psíquicas do que outros, assim 

. como a satisfação destes desejos poderia entrar em conflito com esta ou aquela 

2.2.3 Teoria do Auto-Conceito 

Uma das premissas fundamentais do comportamento humano estabelece que os seres 

humanos se comportam de forma propositada e consistente. Isso significa que as 

necessidades e motivações são integradas de modo significativo. Ao longo do 

presente século, as autoridades chegaram ao consenso de que o auto-conceito pessoal 

efetua a unificação entre necessidades e motivações. Cor! R. Rogers14 definiu 

auto-conceito da seguinte forma: 

"The self-concept, or structure, may be thought of as an organized configuration of 

perceptions of the self which are admissible to awareness. It is composed of such 

14 
Rogers, Carl R - Client Centered Therapy, Boston: Houghton Mifflin Company, 1951. 
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i!le:ments as the perceptions o f one' s characteristics and abilities; the percepts and 

1,\.Uincepts of the self in relation to others and to environment; the values and qualities 

,.;o•su''" are perceived as associated with experiences; and objectives, goals and ideais 

....•.. l?'!ll"'" are perceived as having positive o r negative valence". 

sentido ressaltado é o de que os consumidores se empenham no processamento de 

que sejam consistentes e congruentes com o seu próprio conceito de 

auto-imagem, apresentando igual coerência quanto ao seu comportamento de 

consumo. O ser humano utilizaria, assrm, os produtos e serviços para construir e 

manter a sua realidade social. 

Conseqüentemente, existe maior probabilidade de um anúncio que apresente apelo 

congruente com o conceito de auto-imagem do consumidor ser mais eficaz em termos 

de memorização de marca; atitude em relação à marca e intenções de compra. 

O conceito de auto-imagem pessoal é visto de forma abrangente, com uma 

multiplicidade de dimensões: *o ser ideal (aquele que o indivíduo aspira ser); **o ser 

real (a forma como o indivíduo pensa que realmente é); *** o ser inserido num 

contexto social (a forma como o indivíduo se vê em diferentes cenários sociais); e o 

**** ser ampliado (o ser visto como incorporado a objetos e artefatos que assumem 

importância) 
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Segmentação 

ponto central do processo de criação de uma marca forte reside na segmentação de 

ic'l))fifC~idO e posicionamento adequado da marca no mercado-alvo. 

Afottnulação de estratégia e de programas de marketing depende da adequação da 

segmentação de mercado, a qual requer o conhecimento das necessidades, das 

atitudes e dos comportamentos mais usuais de compra dos consumidores-alvo. 

O objetivo da análise de mercado é, pois, assim, identificar e compreender o mercado 

alvo de clientes. A identificação do verdadeiro mercado alvo pressupõe o completo 

conhecimento das motivações de compra do consumidor, o que é virtualmente 

impossível de ser realizado, e, nesse sentido, diferentes empresas enxergam o mercado 

alvo de formas distintas. 

A existência dessas diferenças oferece um potencial para a criação de vantagem 

competitiva por parte das empresas, através do modo como elas interpretam os dados 

do mercado. 

Embora o mercado em termos genéricos seja razoavelmente estático em termos de 

tamanho, as necessidades dos consumidores estão em freqüente mudança, o que 

confere dinamismo à atividade de segmentação e propicia o exercício da criatividade 

empresarial. 
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;i!l)!lllUldla não seja criada pelos fornecedores, os consumidores normalmente não estão 

célltrainer1te cientes de seus desejos e necessidades totais, até que sejam explicitamente 

de!front!tdc,s com produtos ou serviços que satisfaçam essas necessidades. Apenas 

c:api!.Zt)S de identificar segmentos de mercado emergentes. 

Conforme destaca David Arnold 15
, os critérios-chave para a definição, nessas 

circunstâncias, dos segmentos-alvo - ou grupamentos.de clientes que comungam um 

des~o particular quanto à sua primeira consideração de compra, são: (i) a sua 

diferenciação em relação aos demais~ (ii) a sua homogeneidade em termos de grupo, e 

(iii) que o seu tamanho seja grande o suficiente para suportar financeiramente a oferta 

da marca proposta. 

Bonoma e Shapiro16
, no estudo da segmentação industrial, desenvolveram uma 

abordagem própria, graficamente ilustrada através de uma semi-cirunferência, 

conforme reproduzida na página que se segue, que vem sendo também aplicada aos 

mercados consumidores. A semi-circunferência é dividida em sete camadas, tendo na 

base o âmago da questão que fundamenta a segmentação, que consiste nos desejos e 

necessidades dos clientes. De dentro para fora, situam-se, então, os seis métodos mais 

15 
Arnold, David- The Handbook ofBrand Managemen!, Addison Wesley Pnblishing Company, 

1992, p.69 
16 

Bonoma: Thomas e Shapiro, Benson- Segmenting the Industrial Marke!, The Free press, 1983. 
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no processo de segmentação de mercado: Beneficios/Situacional; -

Psicográfico;- Geodemográfico; -Demográfico;- Comportamental; -Geográfico: 

Fonte: Thomas Bonoma e Benson Shapiro, Segmenting the Industrial Market (The Free Press, 1983) 

A ilustração gráfica acima apresentada procura demonstrar o "trade-off' existente 

entre o nível de informação mercadológica requerida com vistas a melhor conhecer o 

cliente. Na teoria, a segmentação estratégica deveria encarregar-se do completo 

mapeamento das necessidades dos consumidores. Entretanto, na prática, esse objetivo 

é impossível de ser atingido, uma vez que as necessidades se encontram 

profundamente incmstadas na personalidade do consumidor. Assim, quanto mais 

próximo do centro da semi-circunferência, maior é o conhecimento obtido das 

necessidades dos consumidores, inconendo-se, porém, em maior investimento de 

tempo e custo. 
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·'~l!rtirtdo-se da camada mms distante do centro, situa-se o pnmetro método de 

;se:.gn:tentação, aquele baseado em variá1>eis Geográficas, tais como países, estados, 

···.~gicies, municípios ou bairros, para a determinação de áreas de mercado, operando 

pressuposto de que as variações nas necessidades dos consumidores estão 

<<~tsS<J.ci:ad<ts a esta divisão. Este método, por oferecer um campo de ação reduzido para 

obtenção de vantagem competitiva, tem sido utilizado por poucas companhias. 

método seguinte, o Comporlamental, divide o mercado de acordo com o status do 

comportamento do consumidor em relação à marca em questão, produzindo 

categorias do tipo: alto uso; baixo uso; usuário de marcas dos competidores ou não 

usuário. O principal ponto fraco deste método é que ele se foca apenas no que está 

ocorrendo, mas não no por quê dos fatos. 

A Segmentação Demogr4fica cobre todos os padrões de dados estatísticos 

disponíveis, como idade, sexo, tamanho da familia, renda familiar, raça, religião, 

nacionalidade, ocupação, educação, dentre outros. Este esquema é bastante popular, 

sendo muito utilizado em pesquisas quantitativas. Quando distinções simples na 

estrutura do mercado são capazes de explicar diferenças no comportamento do 

consumidor, a segmentação demográfica pode se revelar eficiente ( e.g. - venda de 

refrigerantes para crianças). 

Um esquema demográfico mms sofisticado, desenvolvido por Wells e Gubar, 

segmenta o mercado através da Idade e Ciclo de Vida da Família: "Bachelor Stage" 

(jovens solteiros morando separado dos pais); "Newly Married" (jovens casais, sem 
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fi!Iws~); "Full Nest I" (casais com filhos em idade inferior a 6 anos); "Full Nest H" 

(~:asaJs com filhos em idade de 6 anos ou acima); "Full Nest HI" (casais com filhos 

.>>l'!!lllS velhos dependentes); "Empty Nest I" (casais economicamente ativos, com filhos 

<l'JlVel100 fora de casa); "Empty N est Il" (casais aposentados, com filhos vivendo fora 

de casa); "Solitary Survivor I" (adultos solteiros e economicamente ativos); "Solitary 

Survivor II" (adultos solteiros e aposentados). Este método é normalmente utilizado 

p.ara definir mercados em situações onde a composição da família é uma informação 

relevante para o conhecimento das necessidades do consumidor. Não obstante, o seu 

uso é irrelevante para produtos ou serviços cuja necessidade é constante ao longo da 

vida (e.g., como bebida ou sapato). O método demogrâfico de segmentação apresenta 

como desvantagem o fato de não levar em consideração o por quê do produto ou 

serviço ser adequado para atender à necessidade de um dado segmento, dificultando o 

modo como deve ser orientado o seu posicionamento. 

A Segmentação Geademagráfica, como evidencia o próprio nome, é uma variante da 

segmentação demográfica, que divide a população com base na localização onde 

reside. Nos estados Unidos e Inglaterra, onde é bastante utilizada, pelo fato de as 

pessoas normahnente investirem muito em suas casas e pela estabilidade na população 

de ambos os países, existem, respectivamente, os esquemas denominados PRIZM e 

ACORN, que classificam os consumidores em agrupamentos de residências, e cada 

bairro é especificado com um selo distinto. Desse modo, podem ser acessadas apenas 

casas de determinados tipos, tais como: - apartamentos urbanos com mais de seis 

andares ou residências suburbanas mais afastadas com mais de três camas de solteiro. 
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Segmentação tem como base os modelos de psicologia ou 

i.~1ers1on.tlidade do consumidor e reflete, de forma bastante próxima, as necessidades 

eles manifestadas em termos de preferência de marca. O principal ponto fraco ou 

<des,,antag;em deste método reside no fato de que a caracterização dos consumidores é 

Segmentação Psicográfica classifica cada tipo de segmento de acordo com seu 

direcionador motivacional central. Um esquema, produzido pela agência de 

. propaganda Y oung & Rubicam, divide a população em quatro tipos genéricos: 

"Mainstreamers" (motivação central = segurança); "A:spirers" (motivação central = 

estima}; "Succeeders" (motivação central = controle) e "Reformers" (motivação 

central= auto-desempenho). 

Outro método psicográfico também muito conhecido é o V A:LS ("V alues and 

Lifestyles") que classifica os indivíduos em: (i) "outer-directed" - dirigidos para os 

outros, para fora, pelos aspectos sociais (i.e., seus padrões e gostos são derivados 

daqueles prevalescentes na sociedade),ou (ii) "inner-directed" - dirigidos para si, para 

dentro, pela consciência (i.e., desenvolvem seus próprios padrões individuais). Outro 

método Psicográfico famoso é conhecido como Estilos de Vida e se baseia em 

padrões de atividades como lazer, ou "AJO" - A:titudes, Interesses e Opiniões. 

O método psicográfico permite aos fornecedores relacionarem suas ofertas 

diretamente com os fatores motivacionais dos indivíduos. Ele proporciona, assim, um 

beneficio duplo às empresas na medida que segmenta o mercado de forma mais 

homogênea, uma vez que a motivação é um melhor preditor do comportamento de 
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do consumidor. Por outro lado, este método também apresenta desvantagens, 

que em certos mercados não há evidência de uma ligação entre tipos 

élléricrJs de personalidade e preferências de marcas. Adicionalmente, há a dificuldade 

í ac:es~;o dirigido aos mercados-alvo, a qual tende a ser mitigada com a evolução e 

último método, Segmentação por Benefícios ou Situacional, os clientes são 

flti,didlos com base em suas atitudes e padrões de uso em um dado mercado. O 

é uma segmentação fundamentada nos beneficios perseguidos pelos 

;.c<>nsumidc,res em um mercado particular. O perfil obtido do consumidor resulta num 

.h'iilsto de informações comportamentais, psicográficas e demográficas. Estes estudos 

'ptecilsrurn ser desenvolvidos por uma comissão especial de pesquisa e, normalmente, 

realizados apenas periodicamente (e.g., a cada três ou cinco anos), parte em 

dos recursos demandados, e parte porque lidam com fundamentos da 

quadro apresentado no ANEXO I, reproduzido do autor Marcos Cobra17
, 

àpre)setlta, de forma resumida, as variáveis mais freqüentemente utilizadas como base 

Peppers e Rogers18 recomendam que, uma vez mapeado o mercado e definidos os 

segmentos-alvo, as empresas devem estar continuamente monitorando o jeed-back 

obtido de cada cliente em particular. O autor ressalta que, quando se estima o valor 

Cobra, Marcos- Administracão de Marketing, Editora Atlas, 1992, p. 282-283. 
Peppers, Don e Rogers, Martha- Marketing Um a Ut!!, Editora Campus, 1994, p. 100-104. 
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cliente, prevendo o fluxo de beneficios gerados no decorrer de uma vida inteira 

~.fidelidztde - o valor vitalício de um cliente, fica claro que alguns clientes são mais 

que outros. 

é o primeiro princípio básico de uma estratégia de fatia de clientes, e em sua 

~SIIilnc:ia está o Princípio de Pareto - a idéia de que um significativo percentual dos 

it:góctc>s de uma empresa provém de um restrito universo de clientes. Essa proporção 

''í'aria conforme o ramo de atividade, porém em todo ramo existe uma diferença entre 

clientes, que torna uns mais valiosos do que outros"19 

"Uma forma de segmentação e focalização adotada pelos profissionais do marketing 

direto denominada 'análise decilizada' consiste na divisão dos clientes em dez porções 

iguais, seguida da classificação por ordem de valor para a empresa. Primeiro, o 

universo de clientes ou possíveis clientes é ordenado de acordo com critérios criados 

com a finalidade de refletir o valor futuro de cada cliente para a empresa (i. e., através 

do volume ou da proximidade da última compra, ou da freqüência histórica das 

compras). Em seguida, essa listagem decrescente de clientes é dividida em dez 

grupos, cada um com um número equivalente de clientes, de modo que a empresa 

possa começar a analisar as diferenças existentes entre aqueles clientes que ocupam 

um ou dois desses dez grupos de maior valor e aqueles que ocupam os grupos de dez 

de menor valor. " 19 

19 
Peppers, D. e Rogers, M.- M.U.U., p. 100-104. 
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Stewart Pearson20
, o desenvolvimento do relacionamento com um cliente se 

ro<~es~ia através de quatro etapas: prospecção; aquisição; venda-cruzada e constmção 

relacionamento em si. A empresa necessita, portanto, enfatizar as mudanças 

fudamentais que se processam no desenvolvimento do relacionamento com o cliente: 

definição do cliente como alvo até o primeiro contato no processo de aquisição de 

produto ou serviço; da realização de uma compra única e isolada para a repetição 

.)eqü<mcial das compras, e das compras múltiplas até o desenvolvimento da lealdade. 

<:E!>sas etapas, segundo o autor, fazem a diferença para o valor da marca. 

"O investimento em novos clientes gera novos ativos e um fluxo corrente de receitas. 

A realização da venda cruzada de uma maior variedade de produtos a esses clientes 

incrementa a rentabilidade. E o desenvolvimento de um relacionamento sustentado de 

longo-prazo maximiza o valor do consumidor. "20 

"Muitas empresas se concentram em adquirir mms cliente e negligenciam as 

oportunidades de ampliar os lucros aumentando suas vendas para os seus melhores 

clientes''20 

20 
Pearsou, Stewa1t- Building Brands Directly, New York University Press, 1996, p. 79. 
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4. Estratégias de 

É freqüentemente salientada a existência no mercado de produtos idênticos, ainda que 

possuidores de marcas distintas. Alguns observadores concluem, nessas 

circunstâncias, que uma marca é nada mais que um blefe, um mecanismo utilizado 

para tentar evidenciar produtos em mercados altamente competitivos nos quais a 

diferenciação entre os produtos/serviços é deveras dificil. 

Essa atitude deixa de levar em consideração o fator tempo e o conceito da 

competitividade. As marcas se tomam conhecidas através dos produtos que criam e 

trazem ao mercado. Sempre que uma marca inova, ela desperta a atenção da 

concorrência para sua movimentação. Qualquer progresso adicionado rapidamente se 

transforma em um padrão ao qual os consumidores se tornam habituados. 

As marcas atuantes nesses mercados necessitam, assim, permanecer constantemente 

ajustadas a eles a fim de não se posicionarem aquém das expectativas do mercado. 

Por um curto período de tempo, a marca inovadora irá desfrutar de algum privilégio 

em termos do "monopólio" adquirido pela inovação, mas o mesmo será frágil, a 

menos que essa inovação seja patenteada ou patenteável. De forma mais direta, o 

papel da marca é proteger a inovação, criando uma "patente mental". 

Ao produzir essas inovações, a marca desenvolve um capital em termos da confiança 

que é conquistada do consumidor e da imagem que adquire em termos de sua pró-
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atividade, vanguardismo e reputação como criador de alta-qualidade Após o que, a 

empresa poderá usufruir os beneficios da inovação. A marca é o que torna possível a 

capitalização sobre o fenômeno da inovação para ambos, tanto o comprador quanto o 

vendedor. 

Uma fotografia estática de um dado mercado irá, freqüentemente, revelar a existência 

de produtos similares. Uma visão mais dinâmica, entretanto, poderá revelar aquelas 

marcas que inovaram e trouxeram adiante a concorrência no despertar do seu 

sucesso. 

Uma marca protege o inovador, garantindo exclusividade monetária e recompensando 

seu desejo de assumir riscos. O sentido e direção de uma marca e sua finalidade 

econômica são reveladas por meio da acumulação, através do tempo, dessas 

diferenças monetárias. 

Como ressalta Jean-Noel Kapferer2
\ as marcas não podem ser reduzidas a um 

símbolo ou produto ou a um mero exercício gráfico ou cosmético. Uma marca é uma 

assinatura em um processo criativo constantemente renovado que remunera o produto 

A hoje, o produto B e C amanhã, e assim por diante. 

Os produtos são introduzidos, eles vivem e desaparecem, mas as marcas permanecem. 

A consistência desse ato de criação é o que fornece à marca o seu sentido, conteúdo e 

caráter. O processo de criação de uma marca requer, assim, tempo e identidade. 

21 
Kapferer, Jean-Noel- Strategic Brand Management, The Free Press, 1994, p. 12. 
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Produção; Logística; Marketing; Finanças - tenham um único e 

específico foco. Uma marca forte torna-se um símbolo com o poder de mobilizar a 

força sinérgica da equipe interna e atrair os clientes potenciais que circundam a 

companhia. A gestão de uma marca é cheia de sutilezas, uma vez que tudo que uma 

empresa faz tem reflexo sobre suas marcas: dos processos de produção à política 

de relacionamento com a comunidade, passando pelas áreas de marketing e da 

relação com o "trade" e os consumidores. 

4-.l Valor Utilidade 

Conforme destacado por Michael Porter22
, uma empresa diferencia-se da 

concorrência, quando oferece alguma coisa singular valiosa para os compradores além 

de simplesmente oferecer um preço baixo. 

As empresas em geral, mesmo as que atendem um mesmo mercado alvo com 

produtos similares, são diferentes entre si, mas não diferenciadas, porque buscam 

formas de singularidade que os consumidores não valorizam. 

A diferenciação permite que a empresa peça um preço prêmio, venda um mawr 

volume do seu produto por determinado preço ou obtenha beneficios equivalentes, 

corno uma maior lealdade do comprador durante quedas cíclicas ou sazonais. 

22 
Porter, Michael E. - Va11tagem Competitiva: Cria11do e S11stentando um Desempenho Superior, 

Editora Camp11s, 1992, p. 111-151. 
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a diferenciaçào envolva qualidade, ela constitui um conceito muito mais 

a qualidade normalmente está associada ao produto físico, enquanto as 

de diferenciação procuram criar valor para o comprador por toda a 

~'. cade:ia de valores~ 

A diferenciação surge da cadeia de valores da empresa~ Virtualmente qualquer 

atividade de valor constitui-se em potencial de singularidade~ 

A singularidade de urna empresa em urna atividade de valor é determinada por urna 

série de condutores básicos~ Os condutores da singularidade são as razões que 

determinam porque urna atividade é singular. Dessa forma, é fundamental a sua 

identificação inicial por parte da empresa, para que possa desenvolver os meios para 

alcançar novas formas de diferenciação ou para diagnosticar o grau de 

sustentabilidade da diferenciação existente~ 

Os principais condutores da singularidade são: 

- Escolha de políticas, tais como desempenho e características do produto 

oferecido; serviços fornecidos (e~g~, crédito, entrega ou conserto); intensidade de 

uma atividade adotada (e~g~, informações fornecidas no processamento de 

pedidos); tecnologia empregada; qualidade dos insumos adquiridos; especialização 

e nível de experiência do pessoal empregado em uma atividade, e treinamento 

oferecido, etc~ .. ; 
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_ Elos dentro da cadeia de valores, com fornecedores e com canais. Os elos podem 

resultar em singularidade se o modo como uma atividade é executada afeta o 

desempenho da outra; 

Oportunidade, que pode resultar do momento em que uma empresa começa a 

executar uma atividade. Pode haver vantagem no pioneirismo, ao conferir 

singularidade perante a concorrência, como na movimentação por último, 

permitindo à empresa a adoção de tecnologias mais modernas; 

- Localização conveniente para o consumidor pode resultar em singularidade à 

empresa; 

- Inter-relações provenientes do compartilhamento de recursos entre empresas de 

um mesmo gmpo (e.g. compartilhar força de vendas em seguros e em outros 

produtos financeiros), permitindo o oferecimento de um melhor serviço ao 

comprador; 

- Aprendizagem sobre como executar uma atividade da melhor maneira evitando a 

sua disseminação para a concorrência.; 

Integração em novas atividades de valor, estabelecendo melhores condições de 

controle do desempenho dessas atividades ou de coordenação delas com outras; 
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- Escala: uma grande escala pode permitir que uma atividade sei a executada de uma 

forma singular que seria impossível com um volume menor. Por outro lado, a 

escala pode também funcionar contra a singularidade de uma atividade, reduzindo, 

por exemplo, a flexibilidade das empresas relacionadas ao ajuste intermitente ou 

periódico em relação às necessidades do comprador; 

" Fatores institucionais, como uma boa relação com o seu sindicato, podem permitir 

que uma empresa estabeleça defmições singulares das tarefas para os empregados. 

Os condutores da singularidade variam conforme a atividade, podendo também ser 

distintos dentro de uma mesma atividade. 

Geralmente a diferenciação é dispendiosa porque a singularidade requer a execução 

de atividades de valor de uma melhor forma que a concorrência. Porém, a empresa 

deve sempre comparar o custo da singularidade numa atividade com o custo de 

permanecer igual aos concorrentes. 

O custo da diferenciação reflete os condutores dos custos das atividades de valor em 

que a singularidade está baseada. 

A escala, as inter-relações, a aprendizagem e a oportunidade são condutores de custos 

de importância particular pois afetam o custo da diferenciação. 
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A singularidade não representa diferenciação, a menos que seja de valor para o 

comprador. 

O ponto de partida para a compreensão do que é valorado pelo consumidor está na 

análise da cadeia de valores do comprador. 

A cadeia de valores do comprador determina o modo como um produto de uma 

empresa é de fato utilizado, bem como os outros efeitos da empresa sobre as 

atividades do comprador. 

A cadeia de valores de um comprador comercial, institucional ou industrial reflete 

sua estratégia e método de implementação, enquanto que a cadeia de valores de uma 

família reflete os hábitos e as necessidades de seus membros. Entretanto, em linhas 

gerais, a valorização para qualquer tipo de comprador depende de como um produto 

e a empresa que o fornece afetam a sua cadeia. 

Uma empresa agrega valor para um comprador, permitindo a cobrança de um 

eventual preço-prêmio, ou preferência por um preço equivalente, através de dois 

mecanismos básicos: reduzindo o custo do comprador; e/ou elevando o seu 

desempenho. 

Uma empresa reduz o custo do comprador ou eleva o desempenho deste através do 

impacto de sua cadeia de valores sobre a cadeia de valores do comprador. Dessa 

forma, o valor criado por uma empresa para seu comprador é determinado pelo 
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conjunto total de elos entre a cadeia de valores da empresa e a cadeia de valores de 

seu comprador. 

As ligações entre uma empresa e a cadeia de valores de seu comprador que são 

relevantes para o comprador dependem do modo como o produto da empresa é 

realmente usado pelo comprador, não necessariamente como ele foi planejado para 

ser usado. 

4.2 Reduzindo o custo do comprador 

Uma empresa pode minorar o custo do seu comprador diminuindo: 

-o custo da entrega, instalação e financiamento~ 

-o índice necessário de consumo do produto~ 

- o custo direto de utilização do produto, como mão-de-obra, combustível, 

manutenção e espaço necessário; 

- o custo indireto de utilização do produto, ou o impacto do produto sobre outras 

atividades de valor~ 



49 

- o custo do comprador em outras atividades de valor sem ligação com o produto 

fisico; 

- o risco de falha do produto, e, conseqüentemente, o custo esperado de falha do 

comprador. 

43 Elevando o desempenho do comprador 

Para elevar o desempenho do comprador é precrso inicialmente identificar e 

compreender qual o desempenho desejável do ponto de vista do comprador. Elevar o 

desempenho de compradores industriais, comerciais e institucionais depende daquilo 

que cria diferenciação junto a seus compradores. Conseqüentemente, as necessidades 

do comprador precisam ser compreendidas, e exigem o mesmo tipo de análise do 

valor para o comprador. 

Nem sempre é clara a identificação prévia ou a percepção do valor pelo consumidor, 

com relação à redução no custo e a melhoria do desempenho de uma empresa e de 

seu produto. 

Por essa razão, os compradores procuram sinais de valor, tais como indicações em 

nivel de publicidade; reputação ou imagem; embalagem e rótulos; peso ou aparência 

externa do produto; profissionalismo; aparência; porte e atratividade das instalações; 

personalidade dos empregados e do fornecedor; tempo no negócio; relação de 
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clientes; parcela de mercado; preço (quando conota qualidade); identidade da matriz 

(porte, estabilidade financeira, ... ); informações fornecidas na apresentação das vendas, 

para inferirem o valor que uma empresa proporciona ou proporcionará. 

Os compradores não estarão dispostos a pagar por um valor que não percebam, não 

importando o quão real ele possa ser. 

O comprador realiza compras com base em dois grupos de critérios, a saber: 

Critérios de uso são os critérios de compra originados do modo como um 

fornecedor afeta o valor real para o comprador por meio de uma redução do custo 

deste ou de uma elevação do seu desempenho; e 

Critérios de sinalização são os critérios de compra fundamentados em sinais de 

valor, ou meios usados pelo consumidor para inferir ou julgar qual é o valor real 

de um fornecedor ou produto. 

A identificação dos critérios de compra começa com a identificação do tomador de 

decisão para o produto de uma empresa e dos outros indivíduos que influenciam o 

tomador da decisão. 

Realizando uma análise criteriosa do processo pelo qual o comprador realiza suas 

compras, incluindo as fontes de informação consultadas, os procedimentos de 
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inspeção, os testes realizados e as etapas para chegar à decisão, os sinais de valor 

podem ficar evidentes. 

Cada comprador individual possui um conjunto diferente de critérios de uso e de 

sinalização, podendo, inclusive, mensurar o valor de ambos de forma distinta. A 

reunião dos compradores em grupos, tomando por base as semelhanças de seus 

critérios de compra constitui uma base para o processo de segmentação. 

A diferenciação resultará num desempenho superior se o valor percebido pelo 

comprador ultrapassar o custo da diferenciação. 

A estratégia de diferenciação tem por objetivo criar a maior diferença entre o valor 

criado para o comprador e o custo da singularidade na cadeia de valores de uma 

empresa. 

4.4 O papel das marcas no processo 

As marcas representam uma "memória viva". O espírito de uma marca apenas pode 

ser inferido através dos seus produtos e do modo como eles são anunciados ao 

público. O conteúdo de uma marca cresce através da memória cumulativa desses atos, 

desde que os mesmos sejam governados por uma idéia unificadora ou um princípio 

básico. A forma como o consumidor é introduzido a uma determinada marca cria uma 
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âncora em sua memória, a qual modela todas as percepções futuras em relação àquela 

marca. 

Traçando urna analogia com a biologia, as marcas se constituem em um programa 

genético, a partir do momento que sintetizam a memória dos produtos/serviços 

implementados e futuros. A memória desenvolvida acerca da marca contém o 

programa dos atributos dos últimos modelos, de todos os desenvolvimentos futuros, 

das características que terão em comum com os produtos antecessores, sua 

similaridade familiar, assim como sua personalidade individual. 

As marcas propiciam um significado e direção aos produtos. Elas informam por que o 

produto existe, de onde ele se origina e para onde o mesmo está sendo dirigido. A sua 

constituição é um processo de permanente ajuste às mudanças relacionadas aos 

consumidores, bem como ao produto em si, tendo como base a tecnologia que o 

originou. Através de mudanças freqüentes na sua produção, tanto em termos de 

produtos quanto serviços, bem como na sua forma de comunicação, as marcas vão se 

atualizando e mantendo-se em linha com o mercado. 

Em todo mercado, cada marca principal possu1 seu próprio significado. Esse 

significado é de extrema impmtância pois ele informa aos consumidores que direção 

as pesquisas, inovações e outros esforços relacionados à marca estarão tomando. 

Uma determinada marca pode perseguir e enfocar a durabilidade, enquanto outra a 

praticidade ou inovação. 
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A existência de produtos similares nas linhas de produção de várias marcas não 

inviabiliza a existência dessas marcas, desde que essa similaridade esteja restrita a 

certos limites. É até mesmo inevitável que certos modelos apresentem características 

bastante similares em linhas de produção de diferentes marcas, muitas vezes até por 

uma questão econômica de restrição de custo. 

Esses produtos, entretanto, representam apenas uma limitada parcela do portfólio de 

produtos de uma determinada marca. Cada marca mantém um senso de direção 

orientado em direção a seu tipo individual de produto, seguindo uma linha específica 

de desenvolvimento. Supondo que uma determinada marca A persiga a durabilidade, a 

B a praticidade e a C a inovação, cada linha de produção das respectivas marcas 

conterá produtos nos quais a marca demonstrará seu valor e direcionamento básicos, 

sua obsessão. Esses produtos incorporarão o sentido e direção da marca. 

Cada marca concede sua própria identidade à inovação. Por outro lado, uma marca 

apenas pode ser desenvolvida através da consistência com que ela se mantém, no 

longo prazo, como fonte e prova de sua identidade. 

Uma marca se torna crível através da duração e repetição do seu programa. Com o 

tempo, o programa da marca se transforma em um compromisso. Ao criar satisfação e 

lealdade, as marcas celebram um contrato econômico virtual com o mercado. Em 

troca, a marca assume automaticamente uma opinião favorável em relação a qualquer 

novo produto que ela introduz no mercado. Esse comprometimento recíproco explica 

por que as marcas cujos produtos monetariamente declinaram não necessariamente 

desapareceram. Uma marca é julgada a longo prazo: há sempre espaço para erros. 
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Esse é um dos beneficios que uma marca forte oferece à empresa, em adição à 

capitalização em termos de imagem e ao efeito da "patente mental" já referido (página 

41; parágrafo 3). 

4.5 lealdade versus aceitação da marca 

A lealdade à marca pressupõe a existência de um grande diferencial, perceptível aos 

consumidores, entre as diversas marcas. 

Nesse sentido, existem pontos de vistas alternativos entre alguns estudiosos 

acadêmicos e pesquisadores de marketing, com relação à lealdade à marca e à sua 

natureza. 

Os adeptos da teoria racional da escolha das marcas advogam que a concepção de 

lealdade à marca envolve um processo racional e contínuo de escolha por parte do 

consumidor entre as marcas disponíveis. Nesse processo, são primeiramente 

analisadas as características intrínsecas da marca e os argumentos extrínsecos da 

propaganda com relação ao desempenho e qualidade do produto. Após ponderação 

dos prós e dos contras, então, a decisão de compra é efetuada. 

Por outro lado, a idéia-chave do enfoque alternativo estabelece que boa parte do 

comportamento de compra do consumidor não é baseada em uma avaliação contínua, 
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racional e abrangente das marcas alternativas. Assim, o que se verifica efetivamente é 

que os consumidores desenvolvem um grupo ou rol de marcas consideradas como 

aceitáveis, concentrando suas compras no universo desse grupo ou conjunto de 

marcas. 

O desenvolvimento desse conjunto aceitável de marcas, conforme destaca 

Weilbacher23
, sofre influência advinda: (i) do processo de interação social do 

indivíduo, no que se refere à exposição às marcas aceitáveis aos respectivos grupos de 

convivência, que se iniciam na célula familiar e se estendem ao longo de toda a sua 

vida~ (ii) da exposição à propaganda e aos rótulos das embalagens~ e (iii) da qualidade 

e desempenho efetivo do produto. 

A escolha dentre as marcas aceitáveis pode ocorrer em virtude da restrição de estoque 

na loja~ do desejo do consumidor em alternar o consumo entre essas marcas~ de um 

cupom ou desconto promocional da marca, ou qualquer outro motivo. Não obstante 

a razão, o fato é que, para os adeptos dessa abordagem, os consumidores se revelam 

completamente satisfeitos com qualquer uma das marcas de seu conjunto aceitável. 

O estatístico Ehrenberg24 realizou, a partir dos anos 60, através da London Business 

School, um trabalho de pesquisa que durou cerca de trinta anos, relativo à forma 

como os consumidores escolhem entre as marcas. 

23 
Weilbacher, William M - Marketing de Marca~ Makron Books, 1994, p.l04. 

24 
Ehrenberg, Andrew S. C. - Reoeat Bnying, Oxford University Press, New York, 1988, p.33,36,39. 
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o trabalho de Ehrenberg concentrou-se nas marcas de produtos de consumo não

duráveis, em situações de mercado mais ou menos estáveis, e agora cobre mais de 

trinta categorias de produtos A metodologia da pesquisa consistiu na realização de 

painéis de compra, com amostras de famílias de vários países (incluindo Grã

Bretanha, países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão), que relatavam suas 

atividades de compra de marcas, geralmente em diários regulares sobre compras de 

produtos, semana a semana, ano a ano. 

Dentre as constatações obtidas, verificou-se que: 

os consmnidores tendem a apresentar o mesmo padrão de comportamento de 

compra, independente do que estejam comprando~ 

- o padrão básico de compras não varia significativamente de país para país~ 

o número total de consumidores que compram uma marca em qualquer período 

varia muito de marca para marca, mas o número médio de vezes que o produto é 

comprado pelos consumidores tende a ser muito mais estável~ 

os mesmos consumidores não compram a mesma marca na maioria das vezes. 

Grupos diferentes de clientes tendem a comprar dada marca em diferentes períodos 

de tempo. Alguns dos compradores são os mesmos, de período para período~ a 

maioria dos consumidores é, geralmente, diferente. 
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A questão da baixa lealdade a marcas individuais é resumida por Ehrenberg e 

Goodhart25 do seguinte modo: 

"Na prática, as compras de qualquer consumidor tendem a girar em torno de algum 

repertório de marcas com as quais ele, ou ela, está familiarizado. Esse repertório 

varia de consumidor para consumidor; na média, ele vai refletir a participação de 

mercado das marcas envolvidas" 

Stewart Pearson26 ressalta que a lealdade à marca é resultante do investimento em um 

sistema empresarial integrado, ao invés do foco exclusivo em comunicação 

mercadológica. Segundo o autor, a lealdade surge como resultado da construção da 

marca através do desenvolvimento do relacionamento direto com o cliente. Um 

cliente leal apresenta uma alta propensão a escolher uma determinada marca, 

independentemente da concorrência, em função dos valores únicos associados à 

marca e ao relacionamento construído entre o comprador e a empresa detentora da 

marca. O autor relaciona seis princípios de lealdade: 

(i) A lealdade está relacionada aos consumidores, não às marcas: alguns consumidores 

podem se tornar leais, mas a maioria pode se ver constrangida por questões de preço 

ou regulamentações que fazem com que ela nunca exiba lealdade; similarmente, alguns 

clientes podem ser leais às empresas em algumas categorias de produtos, mas não em 

outras; 

25 Ehrengerg, AS. C. e Goodhart, C.J. - Understanding Buyer Behavior: Market Segmentation, J. 
Walter Thompson Company, New York, 1978, p. 4.10. 
26 Pearson, S .. - B. B. D. , p. 146. 



(íi) 

58 

A lealdade ser o resultado e exclusivo de preços baixos, mas sim um 

importante aspecto de um programa de relacionamento que visa conquistar a lealdade 

do consumidor; 

(iii) A lealdade requer envolvimento positivo do consumidor e não apenas compras 

regulares: a conquista da lealdade do consumidor significa mais do que a satisfação do 

consumidor, embora a satisfação seja urna condição necessária para o desenvolvimento 

da lealdade futura: 

(iv) A lealdade é desenvolvida ao longo do tempo e consiste numa troca recíproca entre 

consumidor e empresa - antes do consumidor se tornar leal à empresa, é necessário 

que a empresa se torne leal a seus consumidores, reconhecendo e recompensando seu 

comportamento; 

(v) A lealdade decorre da experiência total do consumidor com a marca - todo e 

qualquer aspecto do negócio da empresa representa um aspecto de lealdade: 

(vi) A lealdade é resultante do relacionamento total entre a empresa e o consumidor, e a 

lealdade dos funcionários é o principal fator de sucesso para o desenvolvimento da 

lealdade dos clientes. 

A lealdade está diretamente relacionada e sucede a definição do mercado alvo a que a 

empresa pretende atender, quando a empresa é capaz de analisar suas capacitações e 

pontos fortes, desenhando produtos e serviços adequados aos mesmos e que atendam 

às necessidades de um segemento bem definido de clientes. 
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A lealdade é, então, promovida através da adição de valor diretamente relacionada 

aos interesses de um seleto segmento de consumidores. 

Uma empresa deve, assim, delimitar claramente o seu mercado alvo, selecionando a 

base de clientes que representam o seu futuro e concentrando as suas energias nos 

clientes pertencentes a esse segmento e detentores de potencial para o 

desenvolvimento da lealdade à marca. 

A lealdade pode ser ampliada através de programas de reconhecimento e recompensa 

aos consumidores habituais. Uma vez que a lealdade -requer uma decisão positiva e 

um comprometimento do consumidor em relação ao estabelecimento de um 

relacionamento ativo, a criação de sistemas de associação que permitam ao 

consumidor tornar-se membro de uma determinada companhia, representa uma 

estágio no processo de desenvolvimento da lealdade do cliente. 

O relacionamento com o cliente em todas as etapas da cadeia de valor da empresa é 

um dos elementos vitais ao desenvolvimento e sustentação da lealdade, porque 

permite à empresa identificar e antecipar as necessidades do seu mercado alvo antes 

da concorrência. 

A lealdade à marca é um fenômeno comportamental complexo e dinâmico, não 

podendo ser efetivamente mensurada em sua dimensão plena por ser função do 

ambiente competitivo e envolver a predição do comportamento do consumidor. 
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Não obstante, uma medida básica da lealdade do consumidor é a sua disposição em 

pagar um preço prêmio pela marca. Para medir o valor do consumidor, como próxis 

para a aferição do valor da marca, podem ser utilizadas três dimensões do 

comportamento do consumidor. A primeira medida é a propensão do consumidor em 

repetir a compra de uma dada marca. A segunda, é a extensão de produtos de uma 

determinada marca que o consumidor pode ser propenso a comprar. A última, é a 

probabilidade do consumidor adquirir serviços relacionados a uma determinada 

marca. 

Conforme já salientado no tópico 4., Estratégias de Criação de Valor, o valor de uma 

marca ou empresa pode ser aferido a partir do valor do consumidor. Stewart Pearson 

no parágrafo que se segue, extraído do seu livro "Building Brands Directly'', expande 

esse conceito, ao computar adicionalmente o fator de lealdade do consumidor na 

mensuração do valor do consumidor: 

"The value of a brand or company can be predicted as the product of loyalty rate and 

the potentiaJ lifetime values in the customer base. Customer loyalty results from two 

factors: active customer relationships and added value". 
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S. Posicionamento Marca 

O termo posicionamento tomou-se popular a partir de 1972, quando Jack Trout e AI 

Ries escreveram uma série de artigos, seguidos do lançamento de um livro, sobre o 

assunto. Posicionamento, diziam os autores, é o modo como cada consumidor pensa a 

respeito de uma marca em relação à sua concorrência. 

Como principal contribuição, eles provocaram a ruptura de um paradigma, trazendo 

uma nova forma de abordagem: o posicionamento não está focado em um único 

aspecto, mas sim em dois, no que a empresa entende ser importante e, sobretudo, no 

que os consumidores percebem como importante. 

Em realidade, como destaca Lynn Upshaw27
, " ... em última instância, é o consumidor 

quem posiciona uma marca e não os seus fabricantes. Ou, mais precisamente, o 

consumidor é quem implicitamente concorda com um posicionamento que é proposto 

pela empresa produtora". 

Segundo Aaker28
, "o posicionamento da marca é a parte da identidade da marca e da 

sua proposição de valor, que deve ser continuamente comunicado ao mercado-alvo, 

demonstrando a existência de uma vantagem em relação às demais marcas 

concorrentes". Conforme diferencia o autor, a imagem da marca reflete as 

percepções correntes da marca. Entretanto, a identidade da marca, assim como o seu 

27 Upshaw, Lynn B. - Building Brand Idenlity, John Wiley & Sons, Inc. 1995, p. 112. 
28 Aaker, D. A - B. S. B., p. 176. 
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posicionamento situam-se ambos no plano aspiracional, refletindo as aspirações que 

os estrategistas querem ter associadas às suas marca. A identidade da marca, 

prossegue o autor, consiste de doze dimensões organizadas em torno de quatro 

perspectivas: a marca enquanto pmduto (escopo do produto; atributos do produto; 

qualidade/valor; usos; usuários; país de origem); a marca como organização 

(atributos organizacionais; local versus global); a marca como pessoa (personalidade 

da marca, relacionamento marca-cliente), e a marca como símbolo (imagem 

visuallmetafOrica e herança da marca). No ANEXO ll é apresentado um modelo de 

planejamento da identidade da marca, de autoria de Aaker29 

Conforme destaca o autor, a identidade da marca abrange duas instâncias, a 

identidade central e a identidade expandida. A identidade central representa a 

essência da marca e contém elementos que tornam a marca única e valiosa, 

contribuindo para a proposição de valor da mesma, assim como para a sua 

credibilidade: (i) valor oferecido; (ii) qualidade do produto; (iii) serviço; (iv) usuários. 

A identidade expandida, por outro lado, inclui os elementos que proporcionam o 

sentido de inteireza, composição e totalidade da marca: (i) conveniência; (ii) escopo 

do produto; (iii) submarcas; (iv) personalidade da marca; (v) relacionamento; (vi) 

logo; (vii) personagens ou personalidades associadas à marca. 

A proposição de valor, referida na conceituação de posicionamento realizada por 

Aaker29
, consiste na declaração dos beneficios - funcionais (baseados nos atributos 

do produto), emocionais (baseados nas emoções e sentimentos decorrentes do uso da 

29 Aaker, DA- B.S.B., p.79 
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marca) e expressao ou personalidade (forma de comunicação da auto-

imagem do consumidor através do uso do produto) - entregues pela marca e que 

proporcionam valor ao consumidor. O preço da marca é também relacionado aos 

beneficios que a marca propociona. Um preço muito alto em relação aos benefícios 

reduz a proposição de valor do produto ou serviço, uma vez que as marcas não são 

avaliadas independentemente do seu preço. Uma marca vista como "overpriced" pelos 

consumidores tende a não ser bem aceita, mesmo que existam beneficios claros e 

significativos. O preço, entretanto, é uma construção complexa. Enquanto um alto 

preço pode reduzir a proposição de valor, ele também pode sinalizar uma qualidade 

superior. Como parte da identidade da marca, o preço pode estabelecer o cenário 

estratégico em que se irá competir - definindo assim se a marca será "upscale" ou 

"downscale". Conforme o quadrante em que esteja situada a marca dentro da matriz 

estratégica de posicionamento, um alto preço pode ou não significar uma alta 

qualidade ou uma posição "premium", e um preço relativamente mais baixo pode ou 

não sinalizar uma qualidade ou proposição de valor mais baixo. 

Nesse sentido, como destaca o Professor Xavier Gilbert30
, dentro do mapa de 

posicionamento da companhia, o desenvolvimento de vantagens competitivas pode 

ocorrer em duas dimensões: (i) interna: no âmbito da produtividade, envolvendo 

vantagem de custo; através de processos tecnológicos; otimização do relacionamento 

com fornecedores; logística e administração eficientes, e (ii) externa: em termos de 

inovação, lidando com novas necessidades; novos segmentos; novas atividades e 

novas tecnologias: 

30 Gilbert, Xavier - Intemationallnstitute for Management Development, IMD (Suíça). 
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As companhias situadas no "inferno competitivo" operam com produtos 

padronizados ou "commodities", sem vantagem de custo. 

As empresas que trabalham em "baixo custo", têm como foco da sua estratégia o 

desenvolvimento de vantagens de custo através do sistema de negócios, o que implica 

na necessidade de uma administração adequada das relações com fornecedores; 

equacionamento das necessidades de capital; desenvolvimento de processos de 

engenharia; padronização de processos; implementação de um "mass" marketing e 

adoção de sistemas de distribuição eficientes. 

As empresas situadas no quadrante caracterizado como "nicho" são aquelas que 

lídam com ítens de luxo, e têm como estratégia atender à necessidade de um 
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segmento bem específico com produtos e servrços diferenciados, o que requer o 

desenvolvimento de um relacionamento cooperativo com fornecedores, engenharia e 

tecnologia de ponta, pessoas especializadas e forte suporte administrativo. 

A estratégia central para os integrantes do "paraíso competitir•o" é o 

desenvolvimento de esforço contínuo para melhorar a rapidez de resposta ao 

mercado, o que pressupõe uma eficiente administração dos fornecedores, alto 

desempenho do produto ou serviço, engenharia de processo, sistemas de distribuição 

altamente eficientes e a manutenção de uma f mie vantagem de custo. 

A mobilização de um quadrante para outro pode se verificar, da seguinte forma: (i) 

para passar de inferno para nicho, a empresa necessita melhorar a segmentação e 

enfatizar a diferenciação; (ii) para passar de nicho para paraíso, há necessidade da 

racionalização do sistema de negócios, simplificação dos desenhos e melhoria das 

fontes de suprimento; (iii) para passar de inferno para baixo custo, é necessária a 

padronização dos produtos, o incremento em termos de volume, a racionalização da 

linha de produtos e a manutenção de fornecimento de baixo cuso; (iv) para passar de 

baixo custo para paraíso, é requerida a adição de serviços, a utilização de sinergia 

entre os produtos/serviços e o investimento em intangíveis31 

O processo de construção de uma marca (branding), como salienta David Arnold32
, é 

uma questão essencialmente estratégica. Uma organização comprometida com o 

conceito de "branding" possui, normalmente, os seguintes princípios norteadores da 

31 Gilbert, X. - l.M.D. 
32 Arnold, D. - T. H. B. M., p. 90. 
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natureza da sua estratégia (i) a estratégia se inicia com a satisfação do consumidor, 

que é a razão de ser de qualquer organização; (ii) a estratégia é consistentemente 

construída a longo prazo, com a manutenção da habilidade da companhia em prover a 

satisfação do consumidor, e (iii) a estratégia tem como objetivo tomar perceptível aos 

consumidores a diferenciação da empresa em relação aos seus competidores, visando 

desenvolver uma preferência contínua pela marca. 

Assim, uma estratégia eficiente deve ser orientada para o mercado. Ela informará, 

portanto, não apenas as decisões relacionadas à marca, como também todas as 

movimentações associadas ao gerenciamento da companhia. 

O relacionamento entre estratégia de marca e estratégia empresarial é bastante 

próximo: o objetivo perseguido por ambas é o desenvolvimento de uma vantagem 

competitiva sustentável para a empresa. A estratégia empresarial irá cobrir os meios 

através dos quais essa vantagem será criada e expressa, envolvendo aspectos tais 

como o gerenciamento da cultura corporativa ou capacidade de produção. A 

estratégia de marca é parte da estratégia corporativa, e tem como preocupação básica 

apenas o posicionamento do produto da organização na mente dos seus 

consumidores-alvo. 

O mercado, exercendo a soberania do seu poder, irá julgar e avaliar o trabalho da 

organização, através da percepção dos consumidores. 
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Desse modo, a percepção do consumidor é o foco central e o grande desafio da 

estratégia empresarial. Al Ries e Jack Trout33 em seu livro Posicionamento, A Batalha 

pela sua Mente, realizam uma analogia entre a estratégia empresarial e militar. A idéia 

principal defendida pelos autores é de que o sucesso é determinado não apenas pelo 

montante de trabalho ou força alocados a uma marca, mas sobretudo pelo modo 

como essa força é usada. 

David Arnold34 afirma, no parágrafo que se segue, extraído do seu livro The 

Handbook of Brand Management, que o objetivo da estratégia é a manutenção de 

uma vantagem competitiva sustentada para a empresa, a qual pode advir de qualquer 

das atividades da organização: 

"The objective of strategy is a sustainable competitive advantage, which may come 

from any part of the organization's operations. The market is the judge of this 

advantage. Brand strategy is the process whereby the offer is positioned in the 

customer' s mind to produce a perception of advantage". 

Uma marca é essencialmente a percepção que o consumidor dela possUI. 

Posicionamento, por outro lado é o processo através do qual a empresa oferece suas 

marcas ao consumidor, sendo que esse processo se dá não apenas através dos 

instrumentos de comunicação mercadológica, mas por todas as atividades da empresa. 

33 Ries, Al and Trout, Jack- Posicionamento: A Batalha pela sua Mente, Pioneira, 1995. 
34 Arnold, D. - T. H. B. M., p. 91. 
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Philip Kotler35 descreve, no parágrafo que se segue, a realização do posicionamento 

através de 4 estágios, denominados os 4 P's do Marketing Estratégico: Preço, 

Produto, Promoção e "Piace" ou Distribuição 

"The first step in the strategic marketing process is to research the market you are 

interested in. Therer's no way around it. l've got to know the market's like, who's in 

it, what they need and want, and I call that probing ... Now after you probe the market 

you discover that the customers are not homogeneous, they're heterogeneous, but 

they do cluster into groups, into segments. Since they want different things, it' s not 

possible to satisfy them ali with one offer. So we cal! that segmentation, albeit that my 

name for it is parlioning .. The third step is to realize that we don't have the 

resources to serve every customer need and group. So we target, which I call 

prioritizing. Finally, fourth, for each market we are going to make into a target, we 

position ourselves. We decide on the message we want to create about who we are 

for that target market" 

Para a definição do posicionamento a ser adotado, a empresa deve levar em 

consideração alguns critérios chave como a necessidade do posicionamento adotado 

ser saliente e ser comunicado com clareza para os consumidores, assim como 

fundamentar-se nos pontos fortes efetivamente detidos pela marca, refletindo a 

vantagem competitiva proporcionada ao cliente. 

35 Kotler, P. - M. M.: AP. C., p. 45. 
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36 Conforme destaca Upshaw , o posicionamento não é uma variável que possa ser 

verificada cientificamente. Existe um grande componente de interpretação subjetiva e 

um alto grau de risco envolvido na escolha do tipo de posicionamento a ser adotado 

pela empresa, em relação às alternativas existentes. Em linhas gerais, os diferentes 

tipos de posicionamento envolvem: (i) direcionamento estimulado para os traços ou 

características detidos pelo produto ou serviço à venda, que o diferenciam da 

concorrência; (ii) posicionamento orientado para a solução do problema que o 

produto/serviço se propõe a resolver. Sob certo aspecto, muitos autores advogam 

que, em realidade, todo posicionamento aborda este enfoque, uma vez que todo 

produto/serviço concebido visa atender a uma dada necessidade do consumidor; (iii) 

posicionamento dirigido ao cliente-alvo, que compra o que o fornecedor 

comercializa; (iv) posicionamento dirigido à concorrência. Apesar de, por definição, o 

posicionamento estar relacionado ao modo como a marca é vista em comparação aos 

seus competidores, o posicionamento focado na concorrência procura desenvolver a 

sua credibilidade a partir do que os competidores não são ou não possuem, e não no 

que eles próprios são ou possuem. A abordagem normalmente utilizada é 'julgue-me 

pelos meus concorrentes"; (v) posicionamento centrado em aspectos psicológicos ou 

emocionais dos consumidores; (vi) posicionamento calcado nos beneficios 

proporcionados pelo produto/serviço; (vii) posicionamento orientado para os sonhos 

e aspirações dos consumidores; ( viii) posicionamento ancorado no valor utilidade 

proporcionado ao cliente. 

36 Upshaw, L. B. - B. B. I., p.\35-139. 
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6. Estudos de Casos 



6.1 Uoyds Bank no Brasil 

Lloyds 
Bank 

O Peso 

71 

Tradição de uma marca 

centenária no mercado de operações "commodities", na área de 

comércio exterior 

(estudo de caso focado no segmento de atuação junto a clientes do Corporate 

Banking) 

6.1.1 Origem da Marca 

O cavalo preto teve sua ongem em 1666, quando foi criado como símbolo 

representativo da casa comercial do ourives Hunprey Stokes, onde era mantido 

afixado na porta do estabelecimento localizado na Lombard Street, em Londres. 

Os ounves de Londres foram considerados os precursores do sistema bancário 

britânico. Os mercados deixavam sob sua custódia objetos de valor e moedas de ouro, 

em troca de recibo (atual papel moeda). Esses recibos podiam ser transferidos para 

outras pessoas, como pagamento de dívidas. Era um sistema mais seguro do que 

transportar o ouro de uma localidade para outra. Os ourives passaram a emprestar o 

ouro acumulado a quem necessitasse, de preferência para mercadores de confiança, 

cobrando uma taxa de juros pelos serviços. 

A história do cavalo preto apresenta um lapso até 1728, quando ela reaparece como 

símbolo ou marca do estabelecimento comercial do ourives John Bland, localizado no 
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número 53 da mesma Lombard Street. Ao se mudar para o número 62 daquela rua, 

John Bland levou a logomarca do cavalo consigo, como identificação do seu 

estabelecimento, de acordo com os hábitos da época. 

Em 1826, a firma de J. Bland, tendo sofrido uma série de alterações em sua estrutura, 

passou a se chamar Barnett Hoare & Company. Em 1864, associou-se aos seus 

vizinhos, formando a Barnett Hoare, Hanbury & Lloyd. 

O Lloyds Bank, por sua vez, surgm de uma sociedade formada, em 1765, por 

Sampson Lloyd e John Taylor, em Dale End, Birmingham. Essa sociedade também 

passou por várias alterações, dando origem ao Lloyds Banking Limited. 

Em !886, houve uma nova fusão, da Barnett Hoare, Hanbury & Lloyd, com o Lloyds 

Banking Limited. Foi a partir desse ano que o cavalo preto entrou para a história do 

Lloyds Bank, se convertendo na marca do Banco. 

6.1.2 Uoyds Bank no Mundo: O Lloyds TSB Group Pie 

Banco de origem inglesa, constituído há 231 anos, o Lloyds Bank Group fundiu-se, 

no segundo semestre de 1995, com o TSB Group, originando o maior banco de 

varejo britânico - O Lloyds TSB Group PLC (vide, no ANEXO III, organograma 

sintético das empresas do Grupo Lloyds TSB). 
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A nova instituição posrc10na-se como a oitava mmor empresa do Reino Unido 

negociada em bolsa, utilizando-se como critério de classificação o valor de mercado 

das ações (US$ 26,1 bilhões). 

O Lloyds TSB revela-se, ainda, entre os primeiros bancos do Reino Unido sob 

diversos aspectos: primeiro banco em volume de empréstimos pessoais (24% do 

total) e em contas correntes de pessoas fisicas (25% ); segundo banco em volume de 

cartões de crédito emitidos (22% ); e terceiro maior banco em seguros de vida, planos 

de previdência e fundos de investimento (5,6%). 

O novo conglomerado possui atuação em mais de 20 países, com cerca de 3 .1 00 

unidades operacionais situadas nos continentes europeu, americano e australiano, e 

uma carteira de mais de 15 milhões de clientes. 

Os principais highlights do grupo, referentes ao ano de 1995, evidenciam: - Lucro 

Líquido consolidado deUS$ 1,492 bi, já considerando a dedução da provisão para 

despesas futuras com reestruturação (da ordem de US$ 660 milhões); - Resultado 

Operacional de US$ 3,911 bilhões (+16%); - Patrimônio Líquido consolidado de 

US$ 6,535 bilhões; Receita Total deUS$ 9,750 bilhões; Total de Ativos da ordem de 

US$ 229,858 bilhões; Índice CustofReceita equivalente a 59,9% e volume de Títulos 

Custodiados na faixa de US$ 200 bilhões. 
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1.3 OG Uoyds no Brasil 

No Brasil, o Grupo Lloyds Bank é composto por cinco empresas: - Lloyds Bank Plc 

(banco comercial); - Banco Lloyds SA (banco múltiplo); - Lloyds Leasing S. A 

Arrendamento Mercantil (companhia de leasing do grupo); - Lloyds Bank Serviços e 

Participações S/C Ltda; Lloyds Fomento Comercial Ltda e Banco Multiplic 

(instituição financeira brasileira da qual o Lloyds detém 50% do controle acionário). 

O Lloyds Bank PLC Brasil é uma subsidiária integral da matriz na Inglaterra, o Lloyds 

Bank Pie, uma empresa do Lloyds TSB Group Pie. 

Tendo sido o primeiro banco estrangeiro a se instalar no país, em 1862, o Lloyds 

Bank Pie Brasil encontra-se posicionado entre os maiores bancos privados do país, 

com uma rede atual de 11 agências situadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Blumenau, Salvador, Recife, Brasília, 

Ribeirão Preto e Campinas. 

Highlights dos números de dezembro de 1995 do Lloyds Bank Pie Brasil revelam uma 

instituição com: -Volume Total de Ativos da ordem deUS$ 3,9 bilhões;- Patrimônio 

Líquido de US$ 441,3 milhões; Lucro Líquido de US$ 48,1 milhões (incluindo 

participação no Multiplic); Total de Captações no montante de US$ 3,8 bilhões; 

Volume de Operações em Comércio Exterior da ordem de US$ 1,487 bilhão e 

Recursos Negociados no Mercado Interbancário na faixa deUS$ 850 milhões por dia. 
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A estratégia de atuação do Lloyds Bank Pie no Brasil é característica de um banco 

comercial de atacado, operando com estruturas de atendimento exclusivas e 

personalisadas, junto a 5 se1~mentos de mercado (i) Corporate Banking~ (ii) Private 

Banking~ (iii) Investidores Institucionais; (iv) Investidores Estrangeiros; (v) 

Instituições Financeiras. 

O enfoque perseguido pela organização é o de concentrar seus principais negócios em 

quatro grandes áreas de atuação: - Comércio Exterior; - Corporate Finance; 

- Administração de Investimentos, - e Tesouraria. 

Nesse sentido, o presente estudo de caso foi desenvolvido junto ao segmento de 

Corporate Banking, envolvendo negócios na área de Comércio Exterior, mais 

especificamente, referentes a operações "commodities" ou de prateleira, como Pré

Pagamento de Exportação Simples com prazo de até um ano; Financiamento à 

Importação; Abertura de Carta de Crédito; Adiantamento Sobre Contrato de Câmbio 

(ACC), e Adiantamento Sobre Câmbio Exportado (ACE). 

6,1.4 Segmentação do Mercado de Corporate Banking 

Até 1990, o Lloyds possuía uma estrutura bastante pesada e burocrática, o que 

dificultava, cada vez mais, a administração de uma carteira de cerca de 40.000 

clientes, das pequenas companhias às grandes corporações multinacionais. A 

segmentação do mercado era efetuada com base exclusivamente no faturamento 
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anual 

Variáveis de Segmentação e Dimensões, de Marcos Cobra), que determinava a 

classificação do seu porte em "large corporate", grandes corporações com 

faturamento acima de US$ 100 milhões, e "middle corporate", empresas médias com 

faturamento anual entre US$ 20 milhões até US$ 100 milhões. 

Por conta de empréstimos não pagos feitos a estatais, o Banco chegou a perder várias 

posições no ranking dos maiores do país por patrimônio. 

Para melhorar seu desempenho, o Lloyds teve que ajustar a sua estrutura interna, 

como conseqüência de uma redefinição na sua política estratégica. A primeira decisão 

foi sair do varejo, pois não havia condições para concorrer com bancos de grandes 

redes como Bradesco e Itaú. Com isso, a carteira de clientes foi reduzida de 40.000 

para 4.000. Só sobraram empresas com faturamento acima de 50 milhões de dólares. 

Com o objetivo de conhecer profundamente as atividades desenvolvidas por seus 

clientes, o Banco optou por atuar junto a mercados definidos, adquirindo expertise a 

respeito dos desdobramentos econômicos relevantes para cada área. O Lloyds Bank 

priorizou, em sua linha de atendimento, as grandes e médias empresas pertencentes 

aos setores de atividade econômica de extração e transformação, química e 

petroquímica, "agribusiness" e "consumer", adotando, assim, uma segmentação por 

ramo/setor de atividade - continuando, portanto, a utilizar a mesma variável de 

segmentação anteriormente adotada (variável de segmentação de número 8, indicada 

no ANEXO I - Variáveis de Segmentação e Dimensões, de Marcos Cobra), 
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embora fazendo uso de uma outra dimensão (tipo de atividade, contra tamanho do 

usuário). 

"No Sistema Financeiro, quanto mmor for a capacidade de uma instituição de 

antecipar riscos e oportunidades, melhor será a consistência das informações que 

utiliza para genr seus negócios e os de seus clientes. Para o Lloyds Bank, esse 

conhecimento se inicia com a clara identificação do perfil do cliente e do 

funcionamento dos seus negócios e, no caso de pessoas jurídicas, estende-se a um 

entendimento profundo dos segmentos nos quais estão inseridas. Isso requer a 

realização de constantes estudos, não apenas junto ao mercado Brasileiro, mas 

também no exterior" - David Victor Thomas, Gerente Geral do Lloyds Bank Pie no 

Brasil. 

As pesquisas e estudos setoriais atualizados semestralmente pelo Banco revelam as 

ligações e rupturas entre os diversos subsetores que compõem direta ou 

indiretamente, as cadeias produtivas. Com análises criteriosas, elas permitem prever 

as melhores alternativas diante de cada quadro. 

Foi essa vantagem que fez com que o Lloyds alterasse a sua forma de segmentação do 

mercado, passando a dividir o seu atendimento por segmentos industriais. Assim, o 

Banco entende ser possível direcionar sua estrutura comercial e de apoio para olhar 

sempre à frente, com embasamento teórico e prático, no momento de lançar um 

produto, administrá-lo ou estruturar a criação e o pós-venda de uma operação. 
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Adicionalmente, foi criado, recentemente, um sistema interno de rankeamento dos 

clientes, através do qual são atribuídos "ratings" , em ordem decrescente de risco - de 

1, "prime-names", a 4, nomes em processo de "work-out" - a cada um dos 4.000 

clientes "corporate", levando-se em consideração não apenas os dados financeiros de 

balanço, como também aspectos qualitativos referentes ao gerenciamento da 

companhia, nível tecnológico em relação aos demais competidores e outros fatores de 

relevância especificamente relacionados a cada um dos respectivos setores de 

atividade econômica. Todos esses fatores são, então, ponderados através de um 

sistema de pesos, para a aferição do rating final da companhia. 

A realização do processo de rankeamento dos clientes permitiu ao Banco a 

delimitação, com maior clareza, do exposure de risco a ser carregado em relação a 

cada setor, bem como possibilitou a conscientização de que seus negócios estavam 

mais concentrados do que o desejado junto a empresas do rating 3, enquanto que na 

definição do seu mercado alvo haviam sido eleitos como clientes preferenciais, em 

termos de priorização de negócios, as empresas classificadas com rating I e 2. 

O sistema hfbrido de segmentação criado pelo Banco, utiliza, ainda, alguns 

princípios do método Comportamental, descrito no Capítulo de Segmentação 

Estratégica (página 35), uma vez que as empresas são classificadas em clientes-alvo 

ativos (usuários da marca); clientes-alvo não ativos (não usuários da marca) e clientes 

não-alvo, sendo efetuado um acompanhamento do status do comportamento de cada 

cliente ativo para qualificação do nível de uso dos produtos e serviços do banco, bem 

como mensuração do retorno total proporcionado por cada cliente ao Banco. 
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Através de soflwares aplicativos desenvolvidos internamente, o Banco realiza, 

também, uma classificação decilizada, nos moldes da realizada no marketing direto 

citada por Peppers e Rogers (página 38), rankeando os dez maiores clientes por 

retorno em cada categoria de produto, e em termos consolidados gerais. 

O Banco tem consciência da importância da venda cruzada de uma maior variedade 

de produtos aos seus clientes ("cross-selling") como fator de incremento da 

rentabilidade e condição necessária para o desenvolvimento de um relacionamento 

sustentado de longo-prazo. Não obstante, embora a equipe gerencial seja estimulada e 

cobrada nesse sentido, não foi delegada à mesma, ainda, autonomia para tomar 

decisões concernentes a redução do "guideline" de retorno mínimo exigido por 

produto, com vistas a alavancar um retorno maior no conjunto, através do "cross

selling", maximizando, assim, o valor do cliente-alvo. 

6.1.5 Ajustamento na cadeia de valores do Lloyds 

Entendendo que todas as ações do Banco trazem reflexos sobre a sua marca, nos 

últimos cinco anos, toda a administração do Lloyds foi repensada. Foram fechadas 

seis das dezessete agências no país, e as que permaneceram foram transferidas para 

localizações mais próximas à concentração do público-alvo, adotando-se o sistema de 

agências aéreas ou de andar (localizadas em edificios). 
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o quadro funcional do Banco era composto, em grande percentual, por funcionários 

com mais de lO anos de casa, sem nível superior de graduação e que haviam 

desenvolvido sua carreira profissional exclusivamente no Lloyds, galgando, através do 

tempo de serviço, médias gerências. Esses funcionários vinham revelando forte 

resistência à implementação das mudanças requeridas. 

Como consequência do processo de reestruturação, o Banco investiu maciçamente em 

informática, a fim de centralizar rotinas e processos administrativos que foram 

concentrados na direção geral do Brasil em São Paulo, e o número de funcionários foi 

reduzido em cerca de 45% desde 1990, chegando a 900.em 1994. O ano de 1995 foi 

encerrado com um staff total de cerca de 500 funcionários e com previsão de 

fechamento do ano de 1996 com um quadro total de 3 50 funcionários. 

Os profissionais que se enquadravam no perfil desejado foram mantidos e tiveram 

suas responsabilidades ampliadas. Não obstante a expressiva redução de quadro, ao 

longo do período, o banco reativou o programa de "trainee", visando contratar no 

mercado jovens profissionais com sólida formação escolar e com alguma exposição 

no mercado financeiro. 

O ganho obtido com esses ajustes na cadeia de valores do Lloyds refletiram-se em 

aumento de produtividade, melhoria no tempo de entrega (e.g., impressão de 

contratos) e na qualidade do processo de venda junto ao cliente. 
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6.1.5.1 Os PnJCessc•s de Negócios 

No segundo semestre de 1994, o Lloyds sentiu a necessidade de pensar em sua 

atuação através do conceito de processo - como um conjunto de atividades 

concatenadas destinadas a gerar um produto ou serviço diferenciado para o cliente. 

O princípio era enxergar e entender a organização de forma mais ampla, que 

ultrapassasse as barreiras de Divisões, Departamentos e níveis hierárquicos, a fim de 

que fosse possível acompanhar o fluxo das atividades, estimulando, assim, uma maior 

integração entre as pessoas, com vistas a fortalecer a marca através do 

desem•olr•imento de um relacionamento sustentado de longo-prazo com a carteira 

de clientes-alvo. 

Deixando de lado o organograma, uma fotografia que reflete a empresa do ponto de 

vista de sua estrutura departamental, o Banco chegou à conclusão de que deveria, 

fundamentalmente, possuir um outro diagrama que lhe servisse como um mapa dos 

fluxos de atividades desempenhadas com o objetivo de identificar pontos de 

estrangulamento e agir sobre os mesmos de forma a ampliar sua eficiência e, por 

conseguinte, a sati~fação proporcionada aos seus clientes "target". Desta forma, o 

Banco passou a ser visualizado como uma interrelação de sete grandes processos, os 

quais foram denominados processos de negócios. 

Partindo da análise criteriosa das atividades executadas, foram identificados os sete 

processos de negócio, tendo sido atribuído, dentre a cúpula diretiva do Banco, um 

dono ("owner") para cada processo: (i) Relacionamentos~ (ii) Crédito~ (iii) Marketing 
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Corporativo; (iv) Processamento de Produtos e Serviços; (v) Gestão e Alocação de 

Recursos Financeiros; (vi) Gerenciamento de Produtos, e (vii) Gerenciamento e 

Estratégia de Negócios. O último processo é conduzido diretamente pelo gerente 

geral (presidente para o Brasil) em conjunto com a diretoria do Banco no país, com o 

apoio da casa matriz e de consultores externos cujos serviços são eventualmente 

contratados em determinadas etapas. 

O "owner" se responsabiliza por promover a integração entre as Divisões, 

Departamentos ou Filiais que participam em cada grande processo, estudando 

profundamente cada macro-processo sob sua responsabilidade, observando as 

medidas que estão sendo tomadas para melhorias locais, priorizando as iniciativas e 

disseminando-as dentro da organização, na medida em que também possam agregar 

valor a outras atividades ou áreas. 

6.L5.2 O Processo de Excelência Organizacional 

O processo denominado "Excelência Organizacional" resume a filosofia de 

gerenciamento orientada para a Qualidade Total implantada no Lloyds, a partir de 

1994, objetivando a melhoria da qualidade dos serviços prestados, com l'istas a 

revitalizar a marca do cavalo-preto, e fortalecer os laços de relacionamento com os 

.~eus clientes-alvo. 
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o processo de Excelência Organizacional se fundamenta em 7 pilares básicos, os 

quais se encontram graficamente 

ANEXO IV, são eles 

evidenciados no diagrama apresentado no 

1. foco no cu,em'e - visualização da organização como sistema, compreendendo todos 

os seus processos, de f01ma que cada área e seus integrantes possam identificar 

quais os seus clientes diretos e indiretos (para quem elas prestam serviços) e de 

quem elas são clientes, direta ou indiretamente (de quem elas recebem serviços), a 

fim de que seja possível o melhor conhecimento das necessidades de cada cliente 

interno, tendo como objetivo básico a satisfação das necessidades dos clientes 

externos, através da prestação de um serviço diferenciado; 

2. foco nos processos - o Banco passou a ser retratado como uma interrelação de 

sete grandes processos, visando a otimização no gerenciamento das atividades 

internas, tendo como objetivo final a melhoria do desempenho dos clientes-alvo 

(vide página 49, capítulo referente a criação de valor utilidade para o cliente 

através da elevação do seu desempenho); 

3. trabalho em equipe- a razão de ser do trabalho em equipe é planejar e avaliar os 

resultados - os processos são um pano-de-fundo do trabalho em equipe, que visa a 

melhoria em termos de eficiência e produtividade; 
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4. "empowerment" - a delegação de poder e autonomia aos subordinados, para que 

tomem decisões pertinentes à sua rotina diária de negócios, visando agir sobre os 

fatores da motivação intrínseca dos funcionários; 

5. melhoria contínua - para o Banco, ela significa a efetividade de ações práticas 

que, no dia-a-dia de trabalho, forjem mudanças e viabilizem transformações para a 

construção de caminhos de aproximação entre o ideal e o real. A melhoria se 

contrapõe à rotina, que significa estabilizar e dar confiabilidade ao processo; 

6. liderança - auxílio dado pelos coordenadores de segmentos (setores de atividade 

econômica) e células de trabalho aos pares, a fim de que seja feito um trabalho 

melhor, sendo concedida maior assistência àqueles que necessitam de ajuda 

individual; 

7. desenvolvimento RH- a preocupação em encarar as pessoas corno o fator mais 

importante na organização, aproveitando e valorizando seus conhecimentos, 

técnicas e experiência, bem como priorizando a realização de investimentos em 

treinamento, formação e capacitação do staff Anualmente o Lloyds investe cerca 

de USD 1,5 milhão na formação e atualização de seus funcionários. Tal montante 

equivaleu, em 1994 a 4, 12 % do lucro líquido da organização no país, que foi 

deUS$ 36,4 milhões. 

Atrat•és dos 7 Pilares básicos, o Lloyds Bank procurou agregar valor utilidade para 

os clientes-alvo, agindo sobre a melhoria do desempenho do consumidor, no que 
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e, essencialmente, 

No ano da implantação, foi feita a disseminação da cultura de excelência 

organizacional no Banco. Foram treinados todos os funcionários pela 1' vez ,tendo 

como objetivo a sensibilização dos mesmos para o assunto. Foram criados os 

seguintes instrumentos ou canais de comunicação: (i) linha direta: carta mensal do 

Gerente Geral do Banco, no Brasil, dirigida a cada funcionário, para divulgação de 

novas políticas, procedimentos, estratégias, assuntos relacionados à casa matriz, etc. ; 

(ii) painéis: fixação de painéis em todos os andares, CO!l! mensagens do tipo "O cliente 

é nossa força motriz", redigidas pelo Gerente Geral e pelos funcionários; (iii) 

Participação do Gerente Geral nos seminários de treinamento. 

Para manifestação dos funcionários, existe um programa desenvolvido pela Divisão de 

RH, denominado diálogo, no qual o funcionário relata, em entrevista individual com 

um dos consultores internos da divisão de RH, os fatores que limitam o seu trabalho 

ou o da sua equipe; as suas aspirações como profissional, os projetos pessoais de 

carreira, etc. Tal conversa dá origem a um relatório que é circulado por todos os 

diretores, vice-presidentes e presidente, para divulgação dos resultados e adoção de 

eventuais medidas que sejam requeridas. 

Um dos sete pilares do processo de Excelência Organizacional (EO) é a melhoria 

contínua, a qual abrange o objetivo de aperfeiçoamento de produtos e serviços, de 

forma permanente. 
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6.1.5 Competêncías 

"Dizem-nos quais são os requisitos e qualidades que definem o perfil dos funcionários 

Lloyds Bank. Eles serão recmtados, avaliados e treinados em função dessas 

competências" David V. Thomas- Gerente Geral 

Em linha com o princípio de Stewart Pearson (página 58), de que " a lealdade é 

resultante do relacionamento total entre a empresa e o consumidor, e que a lealdade 

dos funcionários é o principal fator de sucesso para o desenvolvimento da lealdade 

dos clientes", o Lloyds - uma empresa prestadora de serv,iços, cuja principal matéria

prima são as pessoas - investe ativamente na formação e desenvolvimento dos seus 

funcionários. 

Nesse sentido, a fim de que possa oferecer aos seus clientes-alvo a satisfação, através 

da prestação de serviços do mais alto nível, o staff do banco, e sobretudo aqueles 

funcionários integrantes da área comercial - com responsabilidade pelo gerenciamento 

do relacionamento e em contato permanente com o cliente - são selecionados e 

treinados para dispor de um conjunto de HABILIDADES, CONHECIMENTOS E ATITUDES 

definidos como essenciais ao posicionamento da marca Lloyds no Brasil: 

- uma empresa voltada para a construção de sólidos relacionamentos de longo

prazo com seus clientes alvo, através do oferecimento de um conjunto de produtos, 

serviços e atendimento diferenciados - desenvolvidos com base no conhecimento do 
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negócio do cliente, suas particularidades, necessidades e problemas com a 

garantia da experiência de quem atua há mais de 170 anos no país. 

HABILIDADES 

* Gerencia~---f--*-'D"'e'-R=el:::ac::cl:.:. oc:cn:::am=e.::nt:;O;_+-~.·-::.:R:::el:::a:::Cl,_,· o::;n:::a:=da:::s:..:a::.' o:Ec:;fi::::c:::;ác,i:::.a-+-*-'='L"'i ,.,a:.::da:::s=ao=E00st00il,o:.:Pc:e"'s"'so::;a,_l-l 
• coaching I • atendimento ao • orientação p/ • autocontrolc 

aconselhamento cliente resultados 
• liderança w ne ociação e vend..a lil criatividade 
• planejamento e • relacionamento no a visão sistêmica 

oroanização mercado 
• trabalho em equipe 

CONHECIMENTOS 

*Técnicos * Negócios do Banco * Econômico-financeiros 
• matemática • Lloyds Bank Brasil e • economia 

seus pocessos de 
negócio 

• técnicas financeiras • produtos/serviços • mercado financeiro 
bancários nacional e internacional 

• informática • marketing bancário • situação política e 
econômica nacional e 
internacional 

• idiomas . 

.· • setor de mercado/região 
• contabilidade . 

emjlresarial ·. 
. . 

• crédito e risco . ·.· . 

• rotinas de trabalho 
. 

específicas '.· 
. . . ·.· 

-

• técnico/profissional .. . . 

. 
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--~--~----

ATITUDES 

fi Abrir-se para ouvir e conhecer o cliente; ~ Possuir espírito participativo e abertura 
para o trabalho em equipe; 

m Assumir a responsabilidade pelo ~ Possuir humildade intelectual, estar 
processo do qual participa; aberto para aprender a qualquer 

momento e sempre; 
g Assumir sempre e em tudo uma postura m Possuir iniciativa para resolver 

ética; problemas e encontrar oportunidades; 
m Avaliar com equilíbrio as situações e m Possuir . - competitiva, vrsao 

agir com firmeza: bom senso; acompanhando os passos da 
concorrência; 

a Buscar a sinergia com outras áreas; " Preocupar -se com a eficiência e a 
qualidade; 

a Buscar o autodesenvolvimento pessoal; o Ter gosto pelo trabalho que desenvolve; 
a Criar e encontrar soluções inovadoras, m Ter muita garra; 

quebrar paradigmas, ter espírito crítico a 
qualquer regra, procedimento ou forma 
de trabalho; .. Fomentar ativamente a comunicação m Ver o interesse corporativo antes do 
com pessoas de níveis supenores e pessoal ou da área. 
inferiores; .. Não possuir preconceitos (raça, cor, I 

sexo, relig_ião, p_rocedência); · .. ·. .·. ·· .. .. · 

6.1.5.4 Valores 

"Dizem-nos quem somos e como queremos ser: são os compromissos que assumimos 

com vistas a assegurar a perenidade" - David V. Thomas, Gerente Geral. 
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de uma 

Os valores básicos ou pilares de sustentação do Banco, que são cultivados visando 

a longevidade e perpetuação da "marca do cavalo preto" no país silo: 

O Lloyds Bank quer ser reconhecido como excelente por seus funcionários e pelo 

público externo; 

- Seu negócio é fornecer soluções diferenciadas no mercado financeiro; 

O comportamento ético nas relações internas e externas é a base para que seja 

preservada a imagem institucional do Lloyds Bank e a saúde dos seus negócios; 

O Banco possm a convicção que inexiste, ao longo do tempo, conflito de 

interesses entre funcionários, clientes e acionistas; 

Em tudo o que faz, o Lloyds procura assegurar a sua perenidade no mercado 

brasileiro; 

- O Banco acredita que sua Missão só será cumprida através do trabalho em equipe; 

O Lloyds entende que somente através da valorização do potencial e da 

competência de seus funcionários pode assegurar a sua sobrevivência no mercado; 

- O Banco objetiva buscar, obsessivamente, o aumento da qualidade; 
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O Lloyds objetiva manter custos adequados para sempre melhorar sua 

competitividade no mercado; 

O sucesso do Lloyds Bank está condicionado à sua capacidade de avaliar e 

administrar riscos de forma ágil, segura e eficiente; 

A inovação deve refletir -se na busca contínua de posições de vanguarda em 

servrços financeiros, no estímulo para que sejam encontradas alternativas 

diferenciadas e na ênfase para ações em equipe e inter -áreas; 

Os negócios do Banco estão permanentemente focados nos clientes-alvo para que 

sejam sempre alcançados níveis mais elevados de satisfação com o produtos e 

serviços do banco; 

É condição essencial para a sobrevivência e perpetuação do Lloyds Bank sua 

capacidade de gerar índices elevados e sustentados de retorno sobre o capital. 

6.1.5.5 Missão 

"Diz-nos o que temos de fazer: E o resultado de nosso conjunto de valores, visão, 

objetivos e metas de negócios"- David V. Thomas, Gerente Geral 

A missão do Lloyds Bank no Brasil é 
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Produzir resultados realmente significativos no mercado brasileiro e para o Grupo 

Lloyds; 

Ser o banco estrangeiro melhor focalizado do mercado, explorando exclusivamente 

setores e produtos que lhe permitam estar entre os maiores e mais rentáveis 

competidores. 

6.1.5.6 Criação de Valor Utilidade 

No seu processo de criação de valor utilidade visando a diferenciação da marca do 

cavalo preto em relação à concorrência, o Lloyds procurou desenvolver alguns 

condutores de singularidade (página 44) como: 

Escolha de políticas de melhoria de desempenho, através da adoção de tecnologias 

mais avançadas de processamento e gerenciamento de dados, investimento em 

especialização e nível de experiência do staff; 

Oportunidade de desenvolver tecnologias mais modernas, ao adotar uma postura 

mais conservadora e protetora de marca, que normalmente não lhe permite atuar 

na linha de vanguarda; 

Localização conveniente para os clientes-alvo, deslocando e reposicionando suas 

agências; 
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Inter-relações provenientes do compartilhamento de recursos entre as várias 

empresas do grupo, no Brasil e no exterior; 

Aprendizagem sobre maior produtividade, conduzindo as atividades internas mais 

eficientemente, tendo como pilares os Processos de Excelência Organizacional e os 

Processos de Negócios. 

6.1.6 Percepção dos clientes em relação ao Banco 

O Lloyds Bank contratou a Indicator para a realização, nos meses de maio e junho de 

1 996, de uma pesquisa aberta envolvendo uma amostra aleatoriamente selecionada de 

trinta clientes corporate do seu portfolio, visando qualificar a percepção dos mesmos 

em relação ao posicionamento da marca Lloyds no mercado de operações 

"commodities", na área de comércio exterior - uma área bastante expressiva no que se 

refere a resultado para o Banco, porém pouco significativa em respeito a volume de 

negócios. 

Em termos de "Trade Finance", o "core competence" do Lloyds se situa em 

operações mats estruturadas e com prazos acima de um ano. Não obstante, a 

finalidade da pesquisa foi avaliar uma possível interferência cruzada sobre esse sub

segmento de atuação, uma vez que certos clientes de menor risco de crédito, 

classificados como rating I e 2, vêm deixando de consultar o Lloyds para operações 

mais sofisticadas. 
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A amostra pertencente ao portfólio de clientes "·corporate" do Banco, englobou 

clientes~alvo, ativos e não ativos, e clientes não~alvo (no presente, mas que já tiveram 

negócios com o banco), integrantes dos quatro setores de atividade econômica ·· 

extração e transformação, química e petroquímica, "agribusiness" e "consumer". 

A pesquisa foi dirigida a dois níveis hierárquicos dentro de cada empresa, o gerente 

financeiro e o diretor financeiro, tendo sido fragmentada em três fases distintas: (i) a 

pré-venda; (ii) a negociação, e (iii) o pós-venda. 

A imagem de marca do Lloyds é percebida consensualmente pelo mercado como 

característica de um banco de primeira linha, com alta solidez, de grande 

seriedade e idoneidade, com facilidade de captação de recursos externos, 

possuindo especialização em operações de comércio exterior, entretanto, sem 

diferencial de valor em relação aos demais bancos estrangeiros, tanto em termos 

de estrutura quanto de atendimento. 

Para os clientes pesquisados, o nível de envolvimento ou relacionamento com um 

banco é mensurado em termos de volume de negócios ou operações fechadas, e não 

em função direta do relacionamento interpessoal entre os representantes das partes. 

Nesse sentido, em termos de ordem de importância, os pré-requisitos elencados pelos 

clientes como necessários para a concretização de negócios, e portanto estreitamento 

dos laços de relacionamento entre o banco e a empresa, são: (i) dispor de limite de 
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crédito; (i i) ter taxas competitivas; (iii) oferecer suporte (organização, retaguarda, 

serviço); (iv) ser sólido/seguro:, (v) ser ágil; (vi) ser inovador. 

Com relação ao gerente de relacionamento ou gerente de contas da área comercial, o 

fundamental, segundo revelado pelas empresas pesquisadas é, em ordem de 

importância: (i) presença constante (pessoal e telefônica); (ii) conhecimento (das 

operações em discussão, do fluxo interno de processamento do banco e do cliente); 

(iii) flexibilidade; (i v) disponibilidade, e (v) empatia. 

De forma expandida, o conceito de relacionamento par,a o cliente é traduzido da 

seguinte forma: Se o banco tem limites adequados e taxas competitivas, ou seja, se 

fecha negócios, os clientes esperam dele: - disponibilidade para atender qualquer 

situação (tempo e vontade para resolver); - capacitação técnica (para propor 

soluções, ao invés de apontar problemas, possuindo tempo e vontade para resolvê

los); e disponibilização de informações totais e a qualquer momento (estar 

posicionado sobre o andamento do processo). 

6.1.6.1 Primeira fase da pesquisa: o pré-venda 

Na fase do pré-venda, o atendimento foi, de modo geral, bem avaliado, tendo porém 

se revelado heterogêneo quanto à presença do gerente de contas no dia-a-dia do 

cliente. 
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Um ponto bastante enfatizado pelos clientes foi a falta de canms de comunicação 

institucionais formais para a divulgação de mudanças em termos de estratégias e 

estrutura organizacional, visando assegurar uma compreensão uniforme do processo. 

No geral, segundo comentado pelas empresas, o Lloyds é capaz de perceber os 

problemas e as necessidades dos clientes, tendo adotado recentemente uma postura 

bastante pró-ati1•a ("muita presença, ligações, reuniões com gerentes de 

relacionamento, diretoria e equipe de suporte"). 

Apesar de ser percebido como um banco capaz de oferecer soluções de acordo com 

as necessidades dos clientes, raramente o Lloyds é mencionado como único ou 

melhor, sendo sempre referenciado como um entre outros. 

Resumidamente, a pré-venda do Lloyds é boa, mas não está, segundo a percepção dos 

clientes, agregando valor e, o mais relevante, não está gerando negócios pois o Banco 

não apresenta o principal atributo -preço competitivo. 

Os principais "players" em operações commodities de comércio exterior, com perfil 

mais parecido com o do Lloyds, em termos de estrutura, atendimento, experiência na 

área e origem estrangeira (alguns}, segundo citados pelos clientes entrevistados são: 

Citibank, Boston, Sumitomo, Unibanco e Itaú. 

Os bancos mais citados para negócios, de uma maneira geral, e por conseqüência os 

mais fortes em relacionamento, em ordem de importância, conforme destacado na 
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pesquisa são: Citibank, Boston; Sudameris; Itaú (BFB); Unibanco; Banco do Brasil; 

ABN/Amro; BCN/Barclays; Chase, e Lloyds 

Com relação à nova forma de segmentação do Lloyds, por setores de atividade 

econômica, alguns entrevistados mencionaram terem sido informados a cerca da nova 

estrutura, tendo destacado que outros bancos já trabalham assim, como o Citibank, 

Chase, Boston e, mais recentemente, o ABN. Quanto à percepção dos beneficios 

gerados pela nova forma de segmentação, a frase abaixo reproduzida sintetiza a 

opinião prevalescente: 

"Percebemos que o Lloyds vem realizando reestruturações internas muito grandes. 

F o mos informados da segmentação por àrea de atividade e achamos bom, 

interessante. Mas em 25 anos de trabalho com bancos eu já vi todos os tipos de 

segmentação que você possa imaginar: por plataforma, por faturamento, por ramo de 

atividade. Sempre o que deu resultado foram os recurso.~ humanos da instituição, o 

relacionamento com o officer da conta. Se ele se interessa em conhecer o seu 

cliente, saber quais são as suas necessidades, assumir a empresa de sul a norte do país, 

isso é que dá certo". 

Atuando maciçamente sobre a melhoria do desempenho do cmuumidor, o sen•iço 

prestado pelo Banco adquiriu uma qualidade superior àquela demandada pelo 

mercado, para a qual o Banco requer um preço-prêmio também acima do preço de 

mercado, o que o torna pouco-competitivo, ocasionando a perda de oportunidades 

de negócio na fase da pré-venda, Ao atuar apenas sobre a melhoria do 
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desempenho consumidor, esquecendo aspecto do custo do 

desem•olver um produto sem levar em conta o 

como ele é re<lln~elde <u••au pelo comprador. Nesse contexto, a marca do 

cavalo preto perdeu a sua força de orientação do consumidor no processo de 

decisão de compra, pelo posicionamento inadeqüado no que se refere a produtos 

"commodities" - produtos cuja estrutun1 e conceito são praticamente similares 

entre si. 

Por outro lado, como nem sempre é clara a identificação pré1•ia ou a percepção do 

1•alor pelo consumidor, o Banco precisa, adicionalmente, comunicar melhor o 

valor agregado à marca, emitindo sinais de valor consistentes e uniformes, que 

possibilitem ao clientes-alvo julgar adequadamente a empresa e seus produtos e 

serviços. Nesse sentido, as informações fornecidas na apresentação dos gerentes 

comerciais são de fundamental rele1•ância, influindo significativamente na 

percepção e formação da imagem da marca pelo cliente. 

Tomando como base a escala das necessidades de Maslow (página 23) e adaptando-a 

para a realidade da empresa, ao invés do indivíduo, percebe-se que no mercado de 

serviços financeiros "commodities", que são negociados no dia-a-dia, as necessidades 

que impulsionam as empresas à ação estão mais relacionadas às necessidades 

fisiológicas ou de sobrevivência da companhia (e.g. necessidade de capital para 

manter em funcionamento a empresa) e necessidade de segurança (e.g. necessidade de 

tomar recursos em condições de prazo e taxa que sejam compatíveis com a sua 

capacidade de repagamento, com vistas a manter estável o seu fluxo financeiro). 
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As necessidades primárias são as prevalescentes quando se fala em operações 

"'commodities", razão pela qual os apelos às necessidades secundárias como 

qualidade, vantagem, prestígio, não possuem forte ressonância junto aos clientes. 

Dentro dos quatro motivos principais que levam um consumidor à compra de um 

determinado produto ou serviço (página 24), o Lloyds procura enfocar, em todos os 

seus segmentos de atuação, a fidelização da clientela, trabalhando sobre fatores de 

melhoria de desempenho como facilidade de localização (agências próximas ao 

público-alvo) e simplicidade de operacionalização do dia-a-dia, dispensando a 

necessidade do cliente se deslocar até o Banco, bem como desenvolvendo 

continuamente o aprimoramento da qualidade no atendimento ao cliente. 

6.1.6.2 Segunda fase da pesquisa: a negociação 

Com unanimidade, as empresas pesquisadas destacam que a taxa apresentada pelo 

banco é decisiva durante a fase de negociação. Eles ressaltam que pequenas 

diferenças de taxa são importantes, uma vez que não há como justificar taxas 

maiores nas cotações de produtos que são, se não igualmente proporcionados pelo 

mercado, muito semelhantes entre si, sem diferencial de valor agregado. 

O Lloyds é percebido como possuindo destaque em operações de exportação, embora 

com restrição de linhas de impmtação. Adicionalmente, revela baixa ou nenhuma 
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competitividade em taxas, além de operar, no geral, com limites de créditos muito 

baixos, apresentando, ainda, restrições quanto a operações de baixo valor (mínimo de 

US$ 100 mil por cada transação). Essa fotografia geral reflete o consenso das 

opiniões expressadas, e é sumarizada nas citações de dois dos clientes entrevistados, 

abaixo transcritas: 

"Nós temos cotado o Lloyds quanto a linhas externas de pré-pagamento de 

exportação e, invariavelmente, ele perde nas taxas. Nas cotações de câmbio eles não 

têm interesse de operar menos de US$ 100 mil. Então, não vamos fazer com eles 

grandes câmbios e deixar os pequenos com os outros, ·por isso praticamente não 

temos operado em câmbio. A empresa tem outros negócios com o Lloyds, mas na 

área de investimento. Na área de trading não temos operado quase nada - apesar de 

continuarmos cotando e eles continuarem em contato. Quem sabe num momento eles 
.. n[ . 

:~ 
possam oferecer melhores taxas." 

"Todo banco faz a mesma coisa( ... ). Não adianta. O Lloyds pode fazer um excelente 

serviço, mas me dá uma taxa péssima, eu não posso trabalhar com ele. Agora, se eu 

puder, evidentemente, ter uma taxa boa e um serviço bom, de qualidade, eu faço 

já. E, jamais, na empresa, nós pegamos alguma coisa que a taxa seja ruim e o 

ser1•iço ótimo" 

Um ponto de questionamento ressaltado pelos clientes entrevistados que possuem 

baixo envolvimento, em termos de volume de negócios concretizados com o Banco, 
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é: "se não tem interesse no cliente (não fecha negócios), por que faz contatos, visitas 

e apresentações ? Por que oferece sempre taxas mais altas, se nunca ganha?" 

Os clientes para os quais a estratégia e o posicionamento do Lloyds não está clara 

acabam concluindo que não se constituem em um cliente de interesse para o Banco. 

A prática de um preço mu!ito alto em relação ao mercado, ainda que oferecendo 

benefícios na tentativa de diferenciar o seu produto ou sen•iço, não amplia a 

proposição de valor da marca do Lloyds, uma vez que as marcas não são avaliadas 

independentemente do seu preço, sendo este ítem um pré-requisito essencial em se 

tratando de produtos "commodities ". 

O agressivo investimento em ações voltadas à melhoria do desempenho do cliente-

all•o, através da otimização de processos internos do Banco, terminaram por fixar 

valores mínimos para as operações "commodities", sem nenhuma flexibilidade 

para ajustamento no que tange ao relacionamento global do Banco com o cliente 

(1•olume total de negócios fechados versus volume de negócio por operação). 

6.1.6.3 Terceira fase da pesquisa: o pós-venda 

A etapa do pós-venda é percebida como o ponto mais forte do Lloyds. Nela fica 

evidenciada a superioridade do Banco em relação à concorrência - a capacidade de 
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realizar com perfeição as operações. Não obstante, como, no geral, poucas operações 

são realizadas, na percepção dos entrevistados, poucas avaliações são feitas, e as 

niío estiío di1;pc•sttls a pagar por essa quall'dade "extra" do pós~ 

r•enda. 

Na fase do pós~venda o Lloyds é percebido como apresentando um bom fluxo de 

informações através de pessoas altamente capacitadas e que entendem do que fazem 

Revela~se ainda ágil e com grande transparência nas tramitações. 

A frase de um cliente abaixo selecionada e transcrita traduz o modo como o Lloyds é 

percebido no pós-venda: 

"Eu até comentei aqui que, dos bancos que nós operamos, para mim, o Lloyds, do 

ponto de vista de serviço e qualidade de serl'iço é o melhor (. .. ) realmente, ele tem 

o melhor, qualidade de atendimento, produto, presteza no atendimento, na 

necessidade do cliente, criatividade na apresentação de soluções, eu acho que o 

Uoyds tem realmente demonstrado uma qualidade superior em relação aos bancos 

de primeira linha . . " 

6.1.6.4 Questões para reflexão 

O grau de envolvimento (negócios fechados) determina a percepção dos clientes em 

relação ao Lloyds. A pré-venda e a entrega atendem às expectativas dos clientes, mas 
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não suplantam o impasse quanto aos baixos limites concedidos, e fundamentalmente, 

as altas taxas praticadas. 

Embora o Banco tenha criado um método criterioso de segmentação de mercado, os 

clientes são tratados institucionalmente da mesma forma, sem haver diferenciação 

quanto ao binômio preço/risco, quando da apresentação das cotações. Via de regra, o 

Lloyds opera com um "guide!ine" único de margens de retomo para as operações 

commodilies, o qual está condicionado apenas ao prazo da transação. 

Assim, uma vez que os patamares mínimos de retorno são estipulados sem qualquer 

relação com o perfil de risco do cliente, o que se verifica é que para os nomes eleitos 

como alvo (rating l e 2) as taxas praticadas pelo banco em operações commodities 

são, via de regra, acima daquelas que lhes são oferecidas pelo mercado, com o que a 

marca não atua efetivamente como fator de diferenciação do Banco em relação aos 

demais concorrentes. 

Por outro lado, para os clientes que apresentam maior nível de risco, o Lloyds é 

sempre uma fonte reserva de recursos para complementar as suas necessidades de 

caixa, ainda que o preço, para eles, seja um pouco acima do patamar de mercado, 

entretanto o fator disponibilidade de limíte, para esses clientes, opera como principal 

restritivo de negócios. 

Para otimizar o dia-a-dia da área financeira, as empresas querem dispor de um 

reduzido número de bancos que atenda toda a sua necessidade. Esse procedimento já 



103 

é freqüentemente comum junto às empresas de baixo risco de crédito, que conseguem 

dispor de altos limites junto a um pequeno número de bancos, entretanto, pode se 

revelar de dificil consecução para as empresas com alto nível de alavancagem 

financeira. 

As evidências de mercado, reveladas através da pesquisa, levam à conclusão de que 

boa parte do comportamento de compra do consumidor industrial no mercado 

financeiro, embora baseado em uma avaliação racional, não envolve uma análise 

contínua e abrangente de todas as marcas alternativas, já que as empresas 

desenvolvem um grupo ou rol de marcas consideradas como aceitáveis (em termos de 

porte da instituição, solidez, agressividade de mercado, seriedade, "pricing", etc), 

concentrando o seu relacionamento no universo desse grupo de marcas. 

O desenvolvimento desse conjunto aceitável de marcas parece decorrer da 

interrelação de toda a cadeia de valores do vendedor (os bancos) sobre a cadeia de 

valores do comprador (os clientes), assumindo grande relevância o processo de 

interação social entre os interlocutores de ambas as partes, bem como o seu 

''background" ou conhecimento de mercado em relação à instituição, o qual advém de 

experiências anteriores, próprias ou de terceiros. 

A escolha dentre as marcas aceitáveis pode ocorrer em função da restrição de limite 

de crédito junto a determinadas instituições, do desejo da empresa em alternar o 

relacionamento entre essas marcas, do interesse em conceder reciprocidade a uma 

dada instituição, de um diferencial de taxa recebido, ou por qualquer motivo. 
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A lealdade demonstra ser, assim, desenvolvida ao longo do tempo - um dos critérios-

chave para elencar os bancos para as cotações é a sua participação em negócios da 

empresa (ranking dos mais cotados nos últimos tempos). 

A lealdade consiste numa troca recíproca entre cliente e banco - o fator decisivo, em 

caso de empate de preço, é o volume de negócios detido pelo cliente com o banco. 

Desse modo, conclui-se que, quanto maior a participação de um banco nos negócios 

de uma empresa, maior a tendência de se trabalhar com ele (ou pelo menos cotá-lo). 

O Lloyds é percebido como um entre outros nas operações commodities de Trade 

Finance, mas não há menção efetiva a um benchmarking, o que leva à conclusão de 

que, em consonância com a interpretação de Ehrenberg e Goodharl (página 57), 

na prática, os produtos e serviços financeiros adquiridos pelos clientes tendem a 

girar em tomo de algum repertório de marcas com as quais eles estão 

familiarizados. 

A setorização é, conforme percebida pelos clientes, um beneficio teórico. Os clientes 

valorizam a equipe e não a estrutura. Para eles, as mudanças internas devem ser 

comunicadas sempre de forma institucional/formal, e somente devem ser usadas como 

diferencial de marketing, quando constituírem um diferencial efetivo, e não uma 

promessa, gerando expectativas. Essa percepção dos clientes advém da própria 

parcialidade na implementação efetiva, pelo Lloyds, da segmentação. 
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As estratégias de atuação do Banco devem ser comunicadas institucionalmente e não 

ficarem a critério da linha de frente, uma vez que o fornecimento de informações 

requer padronização e estratégias bem definidas. Informações na hora errada ou 

fornecidas por pessoas não preparadas, podem transmitir sinais de valor incorretos ao 

mercado, levando a uma percepção errônea das estratégias do Banco, e a uma visão 

distorcida da imagem da marca. 

Os esforços do Banco precrsam ser melhor dirigidos ou dosados. Há um enorme 

dispêndio de energra e tempo contactando clientes, dentro de procedimentos de 

acompanhamento de nomes não-alvo para avaliação de uma potencial conversão para 

cliente-alvo, com os quais o interesse de curto prazo do Lloyds em realizar negócios 

é pequeno ou nulo. Tal comportamento afeta a percepção global das empresas em 

relação ao Lloyds, haja vista tratar-se da mesma marca que comercializa produtos 

mais sofisticados ou "tailor-made", e, normalmente, dos mesmos clientes que 

adquirem ambos os produtos/serviços .. 

Para que a imagem de marca do Lloyds não seja posicionada de forma inadequada na 

mente dos seus clientes, a estratégia ideal seria atuar nos diferentes mercados -

"commodities" e "structured trade finance" - adotando o nome corporativo para 

prover beneficios mais amplos como qualidade, valor e integridade e as marcas dos 

respectivos produtos para focar beneficios e atributos específicos. 
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Nesse sentido, a instituição tem tentado alavancar um "premium price" no mercado de 

produtos commodities com base na força da sua marca, o qual não vem sendo 

acatado pelo mercado, porque: 

as marcas não são avaliadas independentemente do seu preço, e um "premium

price", como evidencia o próprio nome, só é aceito como um prêmio efetivo pela 

diferenciação que agregue valor ao cliente e seja por ele percebida; 

os produtos em referência apresentam o mesmo nível de tecnologia compartilhada 

pelo mercado, possuindo estrutura e conceito bastante similares. O Banco tenta 

imprimir uma diferenciação atuando sobre a melhoria do desempenho do 

consumidor, entretanto, como a essência tecnológica do produto é a mesma, essa 

melhoria não comporta o patamar superior de preço praticado pelo Lloyds; 

o critério de segmentação, por setor de atividade econômica, mesclando aspectos 

do método Comportamental e do sistema decilizado, desenvolvido pelo Banco, 

existe, mas não é de fato praticado, uma vez que os clientes são todos tratados de 

forma homogênea, não se levando em consideração uma adequação do composto 

mercadológico ao perfil de cada cliente, sobretudo no que diz respeito ao aspecto 

preço; 
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apesar de ciente da importância da venda cruzada de uma ma10r variedade de 

produtos aos seus clientes-alvo, o Banco não implementou, ainda, a delegação de 

autoridade aos gerentes comerciais para administrarem o retorno global sobre os 

ativos totais negociados para cada cliente, ao invés do retomo individual por ativo; 

a empresa, apesar de, na área de Comércio Exterior, seguindo a classificação de 

Xavier Gilbert (página 63), operar em dois mercados distintos, nicho (Produtos 

Estruturados de Comércio Exterior) e inferno competitivo (Produtos 

"Commodities"), adota uma única marca, a marca corporativa, como marca dos 

seus produtos e transplanta o posicionamento prevalescente no seu mercado 

principal, o qual é ancorado no valor utilidade proporcionado ao cliente, para o 

seu mercado secundário - o mercado de produtos "commodities"; 

o posicionamento adotado pelo Lloyds não é saliente e não é comunicado com 

clareza e uniformidade para os clientes. 

Uma das vantagens ou beneficios auferidos pelo detentor de uma marca forte é a 

relativa indulgência do mercado para com eventuais erros ou desajustes concedendo

lhe a oportunidade de uma correção de rumo. 

Avaliando-se o processo de construção da marca do cavalo preto, percebe-se que o 

direcionamento estratégico que vem sendo adotado pelo Lloyds através da sua 
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orientação para o mercado está certo: a força de uma marca reside na força do 

relacionamento dos clientes com a marca. 

Não obstante, a efetivação de algumas táticas necessita de ajustes, como a 

implementação do método de segmentação de mercado e do sistema de precificação 

de produtos e serviços. 

A constante preocupação com a satisfação das necessidades e desejos dos seus 

clientes tem guiado a trajetória da instituição, assrm como a busca permanente do 

aprimoramento da qualidade. 

O Lloyds tem revelado, ao longo dos quase 200 anos de Brasil, capacidade de 

adaptação, comprometimento e perseverança na luta pela superação das limitações de 

recursos, através da busca criativa e infindável da melhor alavancagem dos recursos 

disponíveis, o que tem resultado na manutenção e fortalecimento da sua marca no 

país. 

Em face da empresa não fazer uso de uma propaganda ostensiva para divulgar ao 

mercado as vantagens dos seus produtos e serviços, a comunicação com os clientes é 

realizada apenas através da interação diária entre os interlocutores de cada parte, a 

qual influi de forma significativa na percepção da imagem e posicionamento de marca 

da empresa. Nesse tocante, o Banco precisa fazer uso de outros instrumentos de 

comunícação institucional, para direcionar e corroborar a percepção e entendimento 

dos seus clientes. 
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A marca do cavalo preto é um símbolo forte no mercado financeiro, e o seu 

imponente logotipo possui impacto, trabalhando com cores chamativas, porém sérias 

- o verde e o preto. 

O Banco administra com seletividade a apresentação e veiculação da sua logomarca, 

em qualquer meio de comunicação ou material de divulgação ao público, sendo este 

um dos principais mecanismos de investimento na sua preservação, procurando evitar 

o desgaste da sua imagem 

Assim, mecanismos de proteção da sua marca envolvem uma criteriosa análise de 

riscos e interpretação fiel das normas e diretrizes do Banco Central do Brasil em todas 

as áreas de atuação do Banco, o que o leva a se ausentar de oportunidades de 

mercado menos ortodoxas. 

O pacto de confiança selado entre a marca do cavalo preto e seus clientes se reflete no 

modo como a marca é associada pelo público-alvo - ela é sinônimo de seriedade; 

lisura quanto à ética e aos princípios morais; "know-how" e expertise técnico; bem 

como solidez e qualidade. 
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McDonald's no Brasil - as investidas marca dos arcos dourados 

pela conquista diária da liderança no altamente competitivo mercado 

de "fast-food" 

6.2.1 Origem da Marca 

A origem do McDonald's remonta ao ano de 1937, quando os irmãos Richard (Dick) 

e Maurice (Mac) McDonald inauguraram um pequeno "drive in" num subúrbio de 

Pasadena na Califórnia, que levava seu sobrenome: o McDonald's, e tinha como 

"carro-chefe" em seu cardápio os "hot-dogs". 

A experiência positiva com esse pequeno "drive in" foi muito útil aos irmãos 

McDonald's e os levou a abrir, em 1940, um outro bem maior, na cidade de San 

Bernardino, também na Califórnia. Da mesma forma que no primerio e, de resto, nos 

demais "drive ins" então existentes, os clientes que chegavam em seus carros eram 

atendidos por "carhops" - garçons e garçonetes que se movimentavam sobre patins de 

rodas. 

Em 1948, os irmãos desenvolveram e implantaram, nesse segundo "McDonald's", um 

esquema especial para torná-los mais racional, aumentando sua rentabilidade e 
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reduzindo a ae,mGwa no ate'!ul·unemto aos clientes: em primeiro lugar, aboliram os 

"carhops" e instalaram guichês, no balcão, para atendimento direto aos clientes; 

simultaneamente redesenharam a cozinha, distribuindo os móveis, utensílios e funções 

de forma mais racional, de modo a otimi:r,ar seu funcionamento, em termos de 

rapidez e volume. Paralelamente, reduziram seu cardápio e acabaram com o 

atendimento personalizado, em que cada cliente podia solicitar seu lanche com algo 

especial. 

A esse novo esquema os irmãos Richard e Maurice denominaram de "Speedy Service 

System", ou Sistema de Serviço Rápido. Sua lanchonete passou a ser um sucesso 

total, com um movimento muito superior às similares. 

Para aperfeiçoar ainda mais o sistema, os dois irmãos passaram a criar eles próprios e 

a encomendar novos equipamentos que permitissem ainda maior eficiência no 

atendimento a seus clientes. 

Em 1954, a lanchonete foi visitada por um vendedor de misturadores para "milk 

shake", Ray Kroc, um homem com grande visão em matéria de marketing e que logo 

conscientizou-se do potencial do sistema que os McDonald haviam criado. 

Àquela altura, os irmãos já haviam compreendido que sua marca e seu método de 

trabalho eram adequados ao "Business F ormat Franchising", sistema que naquela 

época já estava sendo aplicado por muitas empresas americanas, em diversos campos 

de atividade. Os McDonald já haviam até mesmo publicado anúncios destinados a 
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atrair eventuais interessados em adquirir franchises McDonald's, tendo efetivado seu 

primeiro contrato do gênero em 1952, com o operador de um posto de gasolina do 

Arizona. Além desse, os irmãos comercializaram, eles próprios, mais uns poucos 

franchises e depois decidiram contratar alguém para assumir o processo. 

Ray Kroc apresentou-se como voluntário e, pouco tempo após a sua primeira visita à 

lanchonete, celebrou com os McDonald um contrato pelo qual adquiriu, com 

exclusividade, o direito de comercializar franchises McDonald' s em todo o território 

dos Estados Unidos. Por esse contrato, Kroc tinha direito à maior porção dos 

"royalties" pagos pelo "franchisee" (franqueado) e, em contrapartida, ficava obrigado 

a prestar a este toda a assistência e a lhe dar toda a orientação que fosse necessária. 

Antes de comercializar qualquer novo franchise, Kroc instalou uma lanchonete piloto 

em Des Plaines, Illinois, passando a operá-la diretamente. 

Em 1955, Kroc constituiu a McDonald's System Inc., cujo nome, em 1960, passou a 

McDonald' s Corporation, Inc.. Alguns anos mais tarde, Kroc terminou adquirindo 

dos irmãos McDonald a marca McDonald's e todos os direitos sobre o sistema que 

eles haviam criado. 

6.2.2 O McDonald's no Mundo 

Uma das maiores cadeias mundiais de "fast-food", o McDonald's vem registrando 

uma meteórica trajetória de sucesso, pautada em números gigantescos. A cada oito 
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horas, em média, uma nova loja McDonald's é aberta no mundo. A cada segundo, em 

tomo de 190 pessoas são servidas. Foram mais de 90 bilhões de lanches servidos por 

mais de 15.000 lojas espalhadas em mais de 70 países, até o final do ano de 1994. Por 

dia, cerca de 28 milhões de pessoas são atendidas em todo o mundo. Esses números 

espelham um fantástico faturamento anual, da ordem de cerca deUS$ 25 bi. 

6.2.3 O McDonald's no Brasil 

No Brasil, onde a maior cadeia de "fast food" do mundo começou suas operações, em 

1979, no Rio de Janeiro, a grandeza dos números se repete. Em 1994, 140 milhões de 

pessoas foram nas suas 201 lojas, consumindo: 87,5 milhões de pães, 5,1 milton. de 

carne, 1,3 mil ton. de frango e 23 7 ton. de peixe. O resultado foi um faturamento de 

300 milhões de dólares no ano de 1994, 74% superior ao de 1993. Em 1995, houve 

um crescimento no faturamento da ordem de l 06%, com vendas totais registradas de 

US$ 618 milhões, através de 250 pontos-de-venda (175 lojas e 75 quiosques). A 

empresa tem como meta chegar, no ano 2000, a 750 pontos de vendas (500 lojas e 

250 quiosques). 

Hoje, o país ocupa o oitavo lugar nos negócios da McDonald's Corporation, só atrás 

de Estados Unidos, Japão, Canadá, Alemanha, Inglaterra, Austrália e França. 

A expansão no Brasil vem sendo realizada, sobretudo, através do sistema de 

franchising. Das 177 lojas abertas até março de 1996, 97 são próprias e 80 

franqueadas. O objetivo da empresa é chegar mais próximo do perfil americano de 
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franquias. Lá, 80% das lojas estão na mão de empreendedores e apenas 20% são do 

próprio McDonald's. Segundo Gregory Ryan - presidente do McDonald's , "o 

aumento dos franqueados nos ajuda a conhecer melhor os consumidores de mercados 

onde uma estrutura centralizada não alcança". 

O gráfico que se segue ilustra a evolução do processo de crescimento do McDonald's 

no país, em termos de faturamento obtido, em base anual: 

FATURAMEI\ITO DO McDONALD'S NO BRASIL 
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Os oito fatores chaves para o fortalecimento de uma marca, citados por Raimar 

Richers (página 6), são todos igualmente trabalhados no processo de fortalecimento 

da marca McDonalds no país - representada simbolicamente pelos arcos dourados, 

logo que apresenta forte impacto e associação com a marca. Um exemplo a citar e 

que revela a capacidade de adaptação da companhia às exigências do mercado, é a 

adoção de embalagens que não agridem o sistema ecológico, o que ocorreu, no país, a 

partir de 1991. O McDonald' s substituiu as embalagens dos seus sanduíches que 
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deixaram de ser de poliestireno expandido passando a ser de papelão, pelo fato da 

matéria-prima da embalagem de papelão ser passível de reciclagem, não afetando a 

camada de ozônio. 

6.2.4 Segmentação 

O McDonald's adota o método de segmentação geográfica, descrito na abordagem 

de Bonoma e Shapiro apresentada na página 35, em face da própria forma de 

organização da empresa em unidades regionais 

Desde 1979, quando da chegada da rede ao país, até o primeiro semestre de 1996, o 

país era dividido em seis regiões, as quais eram administradas através de duas master 

franquias, a Realco, à qual se subordinavam as regiões do Rio, Minas Gerais, Centro

oeste e Nordeste do país, e a Restco, responsável por São Paulo e região Sul. Agora, 

mesmo após a fusão entre as empresas Restco e Realco, o país permanece dividido 

em seis diretorias regionais: (i) uma para os estados do Rio e Espírito Santo~ (ii) uma 

para o interior de São Paulo~ (iii) outra para a capital~ (iv) uma para o Norte e 

Nordeste, (v) uma para o Centro-Oeste (inclusive Minas Gerais) e (vi) outra para a 

Região Sul. 

O McDonald's tem como seu principal público a família e as crianças (com ênfase na 

faixa etária de 7 a 12 anos), de todas as classes sociais. 
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Em face da própria magnitude do tamanho da sua base de consumidores, o 

lV!cDonald's não efetua um acompanhamento direto do comportamento de compra de 

cada cliente em particular, como sugere Peppers e Rogers (página 38). Essa análise é, 

entretanto, feita a partir dos pontos de venda ou lojas do McDonald's, o que permite 

a obtenção de um "feed-back" contínuo, possibilitando a monitoração do 

comportamento do mercado consumidor e as suas reações a ações específicas 

implementadas pelas respectivas lojas do McDonald' s. 

Apesar da interatividade dos vendedores do McDonald's com os consumidores, o 

atendimento no processo de venda e o relacionamento que se estabelece entre as 

partes não são personalizados nem exclusivos, o que não possibilita a identificação 

entre clientes ativos e não-ativos, visando a administração do relacionamento direto 

para maximização do valor do consumidor, como recomenda Stewart Pearson (página 

40) 

Não obstante, o McDonald's procura, através de um programa contínuo de 

comunicação com o mercado, estimular a repetição seqüencial das compras, 

desenvolvendo o sentimento de lealdade, para a construção de um relacionamento 

sustentado de longo-prazo com os seus consumidores. 



117 

2.5 !idade e delidade à marca 

A missão organizacional do McDonald 's se apóia em quatro pilares básicos: 

Qualidade, Serviço ao cliente, Llimpeza e Valor-justo (QSLV). Mais que uma diretriz 

mercadológica, essa filosofia tem orientado as relações da empresa com todos os seus 

públicos, de clientes efuncionários a .fornecedores e .franqueados. 

Contudo, o grande diferencial do McDonald' s não é a rigidez de suas normas 

operacionais e sim a missão do negócio, sua razão de ser, que vem sendo renovada a 

partir de uma incansável ação junto ao mercado, ouvindo suas necessidades e 

sugestões, visando identificar as influências motivacionais primárias dos seus clientes, 

para desenvolver estratégias capazes de despertar e corresponder à essas motivações. 

Efetuando-se uma análise com base na hierarquia das necessidades de Maslow 

(página 23 ), a conclusão a que se chega é a de que os hambúrgueres do McDonalds 

visam satisfazer não apenas à necessidade fisiológica da fome, como também, e 

sobretudo, à necessidade de participação e amor, sendo bastante trabalhado na 

comunicação de marca da empresa a relação afetiva da rede com os seus clientes e a 

sua presença no cotidiano das pessoas. 

Os apelos utilizados na comunicação do McDonald com o mercado são 

fundamentalmente dirigidos para os motivos baseados em necessidades secundárias, 

como, por exemplo, qualidade, vantagem e economia. 
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Para satisfazer ao cliente, o McDonald's adotou uma política severa de 

acompanhamento, através de pesquisas, dos seus desejos e necessidades. A fim de 

garantir um alto padrão de atendimento, implantou um sistema de gestão 

descentralizado, no qual os funcionários são responsáveis pelos serviço prestado, 

podendo tomar decisões que julguem convenientes a fim de fidelizar a clientela. 

Para desempenharem tarefas de tamanha importância, os quase 1 5 mil funcionários 

recebem treinamento constante e têm a possibilidade de ascensão profissional dentro 

da hierarquia da empresa, o que tem gerado níveis crescentes de motivação. 

O trabalho em conjunto com fornecedores também vem assegurando a satisfação do 

cliente. Através de uma política basseada na transparência e em critérios rigorosos de 

qualidade, capacitação técnica, higiene, prazos de entrega e garantia de suprimento, o 

McDonald' s vem conseguindo manter excelente nível de parcerias comerciais. 

Por ser um negócio em que cerca de 50% do volume faturado vem de restaurantes 

franqueados, o relacionamento com os empresários é tido pelo McDonald' s como 

fundamental. Por isso, a empresa oferece todo o suporte tecnológico necessário, 

inclusive treinamento e consultoria nas áreas operacionais, administrativas, de 

recursos humanos, marketing, finanças, construção das lojas, suprimentos e 

equipamentos, tendo criado para tanto a Universidade do Hambúrguer, em Oak 

Brook, perto de Chicago, onde cada franqueado permanece cerca de 1 O meses, na 

alternativa de treinamento em tempo integraL 
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A singularidade do McDonalds é, pois, assim, determinada através de uma série de 

condutores básicos trabalhados pela companhia (página 44): 

escolha de políticas, tais como alto desempenho e características do produto e 

serviço fornecidos, qualidade selecionada dos insumos adquiridos, treinamento da 

mão-de-obra: 

elos estabelecidos com os fornecedores, através do desenvolvimento de parcerias. 

Existe um afinada sintonia entre o McDonald's e seus fornecedores, sendo os 

principais exclusivos : Interbakers, Braslo e Braspelco. 

elos desenvolvidos com os franqueados. O McDonald 's busca financiamento junto 

a bancos estrangeiros, facilitando o investimento para o franqueado, o qual se situa 

em torno de USD 1. 000 mil - 50% investidos diretamente pelo franqueado, e a 

diferença desembolsada pelo próprio McDonald's. O McDonald's cobra 

"royalties" e "fees" razoavelmente baixos de seus franqueados, tornando a 

aquisição e operação das respectivas unidades um negócio bastante atraente: os 

maiores lucros da McDonald' s Corporation são provenientes da atividade 

imobiliáira, uma vez que, via de regra, os franchises do McDonald' s estão 

instalados em imóveis de propriedade da McDonald' s, ou com relação aos quais 

ela detém os direitos de uso, pelo que seus franqueados lhe pagam um aluguel. O 

arranjo é satisfatório para ambas as partes: a empresa assegura-se do seu 

faturamento e o franqueado tem uma garantia ainda maior de que seu negócio 
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estará funcionando num bom "ponto", pois a McDonald' s não iria investir dinheiro 

pesado na construção da loja se não estivesse cmia de que a mesma se encontra no 

local adeqüado 

oportunidade, resultade do pioneirismo no que concerne à introdução do conceito 

de fast-food no Brasil. Em 1979, quando chegou ao país, o McDonald's introduziu 

no cardápio o gosto pelo hambúrguer e a noção de serviço rápido e com qualidade. 

Transformou-se em padrão de formatação de negócios de franquia de alimentos 

pela amplitude e profhndidade de suas normas operacionais~ 

localização próxima do cliente - com 250 pontos de venda no país, em 1995, a 

rede, em seu processo de expansão, procura posicionar suas lojas sempre próximas 

ao mercado consumidor~ 

aprendizagem, com fornecedores, funcionários e clientes, de como executar uma 

atividade da melhor maneira evitando sua disseminação para a concorrência. Por 

exemplo, quando a empresa decidiu instalar sua primeira loja brasileira, ainda não 

era comercializada no Brasil a batata, que exaustivos testes realizados em seus 

laboratórios indicaram ser a mais adequada à fritura, do modo como é feita no 

McDonald's. Em vez de adotar outro tipo de batata, a McDonald's trouxe dos 

EUA amostras da batata em questão, juntamente com sementes e com toda a 

tecnologia de cultivo, que cedeu a agricultores locais, em troca do direito de 
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compra de toda a batata que produzissem. O mesmo ocorreu com relação à alface 

crespa, que é utilizada no recheio de alguns sanduíches; 

escala: a alta escala - diariamente são servidas cerca de 400 mil refeições nas lojas 

da rede no país- permite os preços baixos e a redução do custo do consumidor. 

A fim de desenvolver mecanismos de singularidade que seJam de valor para os 

compradores, a McDonald's efetua continuamente uma análise da cadeia de valores 

do comprador. 

O McDonalds procura agregar valor para o comprador trabalhando simultaneamente 

a redução do custo do comprador e a elevação do seu desempenho. 

No que concerne à redução do custo para o comprador, desde 1992, os preços 

praticados pela rede caíram em torno de 45%. Com a entrada do Plano Real, o 

McDonald's baixou seus preços em torno de 7%, permitindo que novos usuários -

classes C e D - frequentassem as suas lojas. A rede trabalha também bastante com 

ofertas de produtos a preços descontados, as quais são denominadas McOfertas. 

Em termos de melhoria do desempenho dos consumidores, para identificar e 

compreender o desempenho desejável do ponto de vista dos compradores, a rede faz 

constantes pesquisas, durante o ano, para descobrir as necessidades dos seus 
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consumidores. Gregory Ryan, presidente do McDonald's Região Sul, salienta que 

muitos dos produtos foram lançados ou relançados a pedido dos clientes. 

Foi com base no "feed-back" obtido do mercado que, a partir do final de 1991, o 

McDonald's concluiu que a missão de satisfazer o cliente oferecendo produtos de 

qualidade a um valor justo, com serviços rápidos e lojas limpas já não representava 

um mérito efetivo, e portato uma forma de diferenciação consistente, em função da 

sua comoditização. O padrão "QSL V" havia se tomado um pré-requisito básico de 

qualquer lanchonete. Adicionalmente, a rigidez desse padrão muitas vezes era uma 

camisa-de-força ao atendimento de solicitações como "um pouco mais de caramelo no 

sorvete" ou "Hambúrger sem pepino". 

Uma vez que o negócio já estava sólido do ponto de vista operacional, e os valores 

básicos de Qualidade, Serviço, Limpeza e Valor-Justo também já estavam 

sedimentados por toda a rede de lojas distribuída ao redor do mundo, o objetivo da 

rede passou a ser revelado através de um novo conceito: exceder as ex:pectativas do 

cliente. 

No que tange à fidelidade à marca, Ronaldo Marques, diretor de Marketing do 

McDonald' s, acompanha o grau de adesão das crianças, público-alvo da empresa, à 

sua marca por meio de pesquisas anuais encomendadas ao Instituto Gallup junto às 

classes A, B e C da grande São Paulo. 
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As ações para garantir a fidelidade do público infantil vão além. A rede cnou o 

embaixador do hambúrguer junto às crianças o palhaço Ronald McDonald, que 

comanda, em outra iniciativa da empresa, as festas infantis que são realizadas nos 

espaços das lojas, que contam com pequenos parques infantis para a diversão da 

garotada. 

Nesse sentido, o McDonald's tem procurado enfocar os princípios básicos de lealdade 

listados por Stewart Pearson (página 57): (i) trabalhando o relacionamento, a 

associação da marca com o dia-a-dia dos seus consumidores e a adoção de uma 

política de preços baixos que oferece valor justo; (ii) criando envolvimento positivo 

do consumidor com o direcionamento da empresa em superar suas expectativas, (iii) e 

trabalhando todo o composto mercadológico de forma harmoniosa, haja vista que a 

experiência total do consumidor com a marca resulta em lealdade. 

A lealdade dos funcionários tem sido outro ponto que o McDonalds tem procurado 

desenvolver, embora a mão-de-obra de jovens estudantes, com a qual trabalha, 

apresente um alto desafio, pelo turnover naturalmente alto que lhe é característico. 

6. 2. 6 Identidade da Marca 

McDonald's é uma das mais bem sucedidas marcas globais. O foco do McDonald's 

tem sido no valor proporcionado ao cliente. A marca, simbolizada através dos arcos 
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dourados, possui uma identidade bastante rica, que proporciona vários elos de ligação 

com o consumidor, conforme evidenciado no diagrama que se segue: 

\ / 
-'--/_ 

McFish 

(' ~~as·~) 
·"---~~-~~-

Explorando as dimensões da identidade da marca referidas por Aaker (página 62), as 

identidades central e expandia do McDonald' s englobam, respectivamente: 

l. Identidade Central: 

Valor Oferecido: McDonald's proporciona valor aos seus clientes através da 

qualidade do produto, vendido a preços baixos, o que resulta numa experiência de 

compra favorável; 
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Qualidade da Refeição Consistentemente quente e com um padrão 

uniforme de sabor em qualquer McDonald do mundo; 

- Serviço: Rápido, acurado, amigável e eficiente; 

Limpeza: As operações, internas e externas ao balcão de venda, são todas 

realizadas sob o mais rigoroso critério de higiene e limpeza; 

- Usuários: Famílias e crianças são o foco, mas serve também a outra clientela. 

2. Identidade Expandida: 

Conveniência: O McDonald's é o restaurante fast-food mais conveniente- está 

localizado próximo aonde as pessoas vivem, trabalham e se reunem; os serviços 

por ele prestados são sempre rápidos e eficientes, e serve comida prática; 

- Escopo do Produto: fast food, hambúrgueres, entretenimento infantil; 

- Sub marcas- Big Mac; Me Fish; Me Chicken; Me Lanche Feliz e outras; 

- Personalidade da Marca: orientada para a família; alegre; divertida; 

Relacionamento: As caridades, para o público infantil, do Ronald McDonald 

- como a campanha anual de venda de Big Mac com renda revertida para entidades 

dedicadas ao tratamento do câncer infantil - geram respeito, ligação e admiração. 
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Outra dimensão do relacionamento da marca com o mercado consumidor está na 

sua associação com os momentos prazerosos e alegres do ambiente familiar; 

-- Logo: Arcos Dourados; 

- Personagens: Ronald McDonald; Bonecos e Brinquedos do McDonald's. 

2. 7 Proposição de Valor 

No que tange à proposição de valor, os benefícios baseados nos atributos do produto 

McDonalds que propiciam utilidade funcional e emocional aos clientes, dizem 

respeito a: 

Benefícios Funcionais: hambúrguers saborosos, fritas e bebidas que geram valor 

extra como preços baixos, prêmios, "playground" e jogos para o entretenimento. 

Benefícios Emocionais: Crianças - diversão através de excitantes festas de 

aniversário; relacionamento com Ronald McDonald e outros personagens e 

sentimento ligado a tempos especiais dispendidos com a família; adultos - calor 

humano via ligação com eventos familiares e experiências reforçadas através das 

propagandas de cunho emocional do McDonald's. 
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2.8 Posicionamento 

O McDonald's desenvolve um esforço contínuo a fim de melhorar a sua inovação e 

produtividade. 

Posicionado no quadrante do paraíso competitivo, na matriz estratégica de Xavier 

Gilbert (página 63), conforme ilustrado no diagrama que se segue, a empresa trabalha 

em afinada administração com seus fornecedores, dedica atenção especial na 

engenharia de seus produtos e processos, e busca constantemente uma otimização dos 

seus custos. 

(MATIUZE$TRATÉGICA) 

inovação 

· .... .·.· .. 
· .. 

Foco I Nicho P:_a '-'* is o 
vantagens C o·m p- e tit-iv:o 
elltarnas 

M c.-:D o n·a hl 's 

Inferno Baixo c u s to 
Com petitivo Padroni2açao 

produtividade 

vantagen;:. ir.ternas 

No Brasil, assim como no mundo, o McDonald's é líder do ramo de "fast food", 

segmento hambúrguer. Como líder, adota estratégias que visam atingir seus objetivos 

de expansão total de mercado, proteção e aumento contínuo das vendas. 
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Seu principal concorrente direto em termos globais, no segmento hambúrguer, é a 

Burger King, que ainda não conseguiu ingressar no Brasil, em virtude de problemas 

enfrentados com registro da marca por terceiros. Entretanto, conforme ressaltado 

pelo diretor de marketing da empresa, seus concorrentes diretos no país envolvem, 

além dos fast~foods· -KFC, Bob's, Pizza Hut, Arby's e Subway - todo e qualquer 

lugar onde se venda comida. 

Na estratégia de expansão total de mercado o McDonald's busca novos usuários, 

novos usos e aumento de uso. 

A vinda para o Brasil ratifica esse fato. Com a estagnação I saturação do "segmento 

hamburguer" nos EUA ( suas vendas por loja caíram, consecutivamente, durante os 

dez últimos trimestres), o McDonald 's intensifica seu processo de globalização. Hoje, 

a organização está mais voltada para investimentos que crescem mais rapidamente e 

dão grande retomo, como o Brasil, México e a Coréia do Sul. As lojas localizadas 

fora dos EUA já representam 42% do seu faturamento. 

6.2.8.1 Administração do Composto Mercadológico 

Como descreve Philip Kotler (página 67) a realização do posicionamento deve ser 

feita através dos 4Ps do Marketing Estratégico: Produto; Preço; "Placement" ou 

Distribuição; e Promoção. 
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Nesse sentido, conforme já salientado, o McDonald' s procura administrar, de forma 

harmoniosa e coerente com o posicionamento pretendido da marca, todas as quatro 

variáveis do composto mercadológico, a saber: 

L Produto: 

A rede busca sempre aprimorar a qualidade dos produtos, entretanto, tendo em mente 

a variável preço, esse aprimoramento é conduzido tendo como meta a obtenção de 

bases de custo cada vez menores. 

É interessante notar, também, a estratégia empregada pela McDonald's em sua 

expansão internacional: a empresa sempre busca, em cada país onde se instala, uma 

associação com um grupo local (por exemplo, no Brasil, com seus parceiros na 

Restco e na Realco ), já que isso lhe permite explorar o mercado em companhia de 

alguém que o conhece, garantindo melhor adequação dos produtos comercializados 

pela rede ao gosto local, sempre sem descaracterizá-los. Assim, embora os produtos 

colocados pelo McDonald's no mercado seJam padronizados globalmente 

(minimização de custos), a empresa realiza algumas adaptações regionais, a exemplo: 

do uso de molho de chili ao invés de ketchup em seus hambúrgueres no México; da 

torta de banana no Brasil; da inclusão de café expresso e pratos quentes de massa no 

cardápio de algumas lojas italianas, dentre outros. 

Com relação à observância, pelos franqueados, das normas e padrões estipulados pela 

empresa, o McDonald's consegue gerir o paradoxo rigidev'criatividade, pois ele, ao 
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mesmo tempo que mantém um forte nível de padronização, estimula a criatividade de 

seus franqueados: alguns produtos de grande sucesso comercializados pela rede 

McDonald's, como por exemplo o "Big Mac", foram criados por franqueados. 

Assim, novos produtos têm sido, aos poucos, incorporados ao tradicional cardápio, 

com base na iniciativa dos franqueados, atentos às necessidades e desejos dos 

consumidores. Exemplos de outros produtos introduzidos no cardápio brasileiro são o 

McCookies ( idéia de um franqueado do Rio Grande do Sul ) e o McPastel ( idéia de 

um franqueado do Rio de Janeiro). 

Para o público-alvo infantil, o McDonald's oferece em seu cardápio o McLanche Feliz 

- o produto reúne, numa embalagem colorida, em forma de lancheira, um hambúrguer 

ou cheeseburguer, uma porção de batatas fritas e um refrigerante pequeno, além de 

um brinde para as crianças. Outro grande sucesso junto ao público infantil é a 

McFesta, que possibilita a realização de festinhas de aniversário no próprio 

McDonald' s, com entretenimento nos parques internos e brincadeiras do palhaço 

Ronald McDonald. 

2. Preço: 

Com uma operação controlada e um negócio bem formatado - corretamente 

posicionado no mercado e regido por normas operacionais e bases de relacionamento 
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entre franqueadores e franqueados - o McDonald' s usufrui de ganho de escala, 

conseguindo operar com baixos preços, agregando valor utilidade para o.~ 

consumidores atravé.~ da redução custo dos mesmos, 

3. Placement ou Distribuição 

O McDonald' s segue o conceito moderno de distribuição através do sistema de 

franquia, o qual requer, como condição sine qua non de viabilidade, a existência de 

uma marca com imagem forte e agressiva. A base do Sistema de Franquia reside na 

especialização de atividades que resulta numa cadeia de valor, cujo elo principal é a 

relação de parceria entre franqueador e franqueado. 

Na tentativa de estar onde o consumidor está e oferecer o que ele quer, novos 

formatos de ponto de venda têm sido desenvolvidos (estratégia de diversificação): 

McMóvel (trailers, para garantir a presença da rede em mercados de público 

ocasional como Campos do Jordão, no inverno)~ McEntrega (sistema de entrega de 

refeições) e quiosques (para a venda de sorvetes e outros produtos mais procurados}, 

além das lojas de tamanho inferior ao tradicional (300 m2 
). 
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A empresa investe pesadamente em campanhas publicitárias para divulgar e fixar sua 

marca, seu posicionamento e seus produtos. Somente em 1995, a McDonald's 

investiu US$ 30 MM (cerca de 5% do faturamento) na divulgação da marca no país. 

Até 33% de toda a verba de marketing é direcionada para o público infantil, já que a 

criança exerce forte influência acerca do local onde os pais vão comer. 

Inspirada nos valores introduzidos no país pelo McDonald' s - Qualidade, Serviço, 

Limpeza e Valor Justo (QSLV) -,a primeira investida publicitária da rede em torno de 

sua imagem levou ao ar o tema "Plocê vai l!ostar da diferonça". Veiculada entre 

1982 e 1985, a campanha explicava aos consumidores os motivos que faziam do 

McDonald's um restaurante diferenciado. Mais tarde, a ampliação do número de 

lojas e a expansão para outros estados sinalizaram positivamente uma nova etapa de 

comunicação da empresa - a construção de um relacionamento mais próximo com 

os clientes. 

Na campanha "Esse é o momento, que l!ostoso que é", adaptação de um tema 

americano, a estratégia passou a ser a de vender as propriedades da marca, 

valorizando a experiência do cliente dentro da loja. 

Reforçando a presença do McDonald's no dia-a-dia das pessoas, os filmes 

exploravam o algo intangível na relação afetiva da rede com seus clientes. Nessa 
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fase também foi apresentada ao público brasileiro, no filme "Floresta", a figura do 

Ronald McDonald, que tempos depois se transformaria no segundo personagem mais 

conhecido entre as crianças, só atrás da Mônica, do Maurício de Souza. 

A partir de 89, com um cenário conjuntural recessrvo, a rede redirecionou sua 

comunicação, centrando o foco na estratégia de reforçar valores. "Resolvemos 

consolidar a percepção de uma empresa que pratica preços justos", destaca Ronaldo 

Marques, diretor de marketing da McDonald's. Marques acrescenta ainda que, na 

época, os preços foram reduzidos em 25% , percentual equivalente a um mês de 

inflação. No período de 1990 a 1993, a variação .dos preços dos produtos 

McDonald's foi 40% inferior à variação do IGP. 

Como apoio à estratégia, foi introduzido o conceito McOfertas, que deu origem a 

várias composições de produtos, cada uma com um ítem diferenciado do cardápio da 

rede, como o McLanche Feliz, direcionado às crianças. "Atualmente, 90% das vendas 

da empresa são efetuadas através dessas composições de valor", segundo informa 

Marques. 

O ano de 1993 marcou uma nova fase na comunicação do McDonald's. Com três 

grandes eventos previstos para 1994 - Copa do Mundo, eleição presidencial e plano 

de estabilização econômica -, a empresa vislumbrou uma grande mudança 

comportamental dos brasileiros no ano. Afinal, relembra Marques, há indícios de que 

a população teria bons motivos para voltar a confiar no País, "Passamos a 1•ender 

experiências da vida real, resgatando o valor e a relação afetiva da marca com 
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seus clientes, tra·duzindo numa linguag,em simples as pequenas sati~fações do dia-

das pessoas", conta o diretor de marketing. 

Intitulada "6ostoso como a wida dewe ser', essa campanha foi iniciada em maio 

de 1994 e veiculada durante a eYibição da Copa do Mundo. Segundo Marques, um 

levantamento realizado na época pelo instituto Gallup aferiu níveis recordes, entre 

80% e 90% de recall para a marca antes e após a realização do evento esportivo. Em 

agosto do mesmo ano, o Datafolha ratificava o sucesso da investida: a campanha era 

apontada como a mais lembrada pelos consumidores. 

O propósito de reforçar a presença do McDonald' s no cotidiano das pessoas teve 

seqüência com os filmes "Nascidos um para o outni', no qual duas crianças 

dividiam o momento mágico da descoberta do primeiro amor, e "Diário', que 

revelava as primeiras experiências sentimentais de uma adolescente, veiculados no ano 

de 1994, 

Ainda no ano de 1994, o McDonald's levou ao ar, através de um filme com cenas de 

futebol, a narrativa da sua trajetória de 15 anos no BrasiL O comercial mostrava, 

simbolicamente, o que o McDonald's aprendeu nesses 15 anos de BrasiL A partida 

começava com jogadores bem pequenos, aos 4 anos, ainda sem saber jogar direito e 

vestindo camisas enormes. Um deles acertava um chute e a câmera acompanhava a 

trajetória da bola, saindo de quadro, deixando os meninos para trás. A bola caía em 

outra partida de futebol, com os meninos mais crescidos, que jogavam com 

entusiasmo. Novamente, um deles dava um chute e a bola saía de quadro, indo parar 
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em nova etapa da partida. Agora, os meninos estavam com 15 anos. Um deles dava 

um chute, a câmera acompanhava a bola, que desta vez parava no gol. Os meninos 

comemoravam, se abraçavam, formavam uma pilha de jogadores em comemoração. 

Em ojj; o texto dizia: "Para ser o melhor do Brasil, o McDonald's aprendeu muito 

com os brasileiros. O McDonald's está aqui há 15 anos e viu a Copa de 82, a Copa de 

90 e a Copa de 94. O McDonald's tem o maior orgulho de estar nessa terra onde as 

pessoas vão tocando, sem cansar, a bola para frente". No final, a câmera mostrava o 

Road Sign McDonald's e o locutor encerrava: "McDonald's. A gente quer sempre o 

melhor". 

Em 1995, na campanha publicitária intitulada "Óculos', uma garotinha, cliente do 

McDonald 's, ganhava seu primeiro par de óculos. Esse comercial apareceu como 

seqüência natural de uma estratégia que procura conquistar o consumidor através 

de momentos felizes, com linguagem simples e roteiros que falam de sua vida 

cotidiana. O resultado da campanha terminou influenciando na venda de óculos, 

gerando um crescimento médio da ordem de 10%, segundo informação dos próprios 

varejistas publicada na Gazeta Mercantil de julho de 1995 sob a manchete -

McDonald' s ajuda a vender óculos. 

No final do ano de 1995, o Mcdonald lançou na TV uma nova etapa do seu marketing 

no Brasil, dirigindo a mensagem ao relacionamento entre pai e filho. A essa campanha 

a empresa deu o nome de "Toque de Classe'. 
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Recomendações 

Seguindo a nova filosofia da empresa no sentido de exceder as expectativas dos seus 

clientes, e em linha com a sua orientação e identificação com o contexto do ambiente 

familiar, no qual a preocupação com uma alimentação infantil saudável é muito forte, 

o McDonald's deveria, conforme já identificado em pesquisas junto a clientes, 

introduzir alternativas de produtos mais leves e saudáveis no seu cardápio. 

Essa ação complementaria e tornaria mais eficaz, o projeto de educação nutricional 

para crianças que o McDonald's já possui. A empresa· distribui regularmente, em 

escolas, academias, clubes e lojas da rede, folhetos contendo informações sobre os 

produtos importantes para uma alimentação saudável, explicando, ainda, a 

composição da refeição do McDonald's e orientando as crianças quanto à 

periodicidade do seu consumo (não mais que três vezes por semana). Uma meta do 

programa é dar poder às crianças para fazererem escolhas sobre sua própria saúde, 

sua própria forma física e seus sentimentos sobre si mesmas. 
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7. Conclusão 

Os estudos de caso apresentados comprovam a tese de que é possível a construção de 

uma marca forte, mesmo que se trabalhando em mercados altamente competitivos, a 

partir da criação de valor percebido pelo cliente. 

Nesse sentido, a seleção de duas empresas do setor terciário, onde o processo de 

construção, manutenção e fortalecimento de marcas de sucesso envolve, em maior 

grau, aspectos de natureza intangível, teve por finalidade evidenciar a importância não 

apenas da busca, pela empresa, de formas de singularidade valorizadas pelo 

consumidor, como também, e sobretudo, da existência de uma comunicação eficiente 

e eficaz com o público-alvo. 

O setor de serviços se caracteriza pela necessidade clara do proprietário da marca dar 

forma, contorno, substância e personalidade para algo que não pode ser distinguido 

pelo sabor, tato, cor ou aparência, e cujas características no todo podem parecer de 

certo modo complexas para os consumidores. 

Dentro do setor de serviços, há que se fazer, entretanto, a diferenciação entre duas 

categorias principais de marcas: 

marcas de serviços intangíveis comercializados como produtos, como a do Lloyds 

Bank ( serviço financeiro ); 
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marcas de servrços de conveniência providos na base do relacionamento 

interpessoal direto ("Tête- à-Tête"), porém requerendo o mínimo de capacidade 

profissional do vendedor, como a do McDonalds ( serviço alimentar ). 

Na prática as duas formas de marcas de serviços apresentam diferenças, haja vista que 

a primeira é inteiramente intangível e não envolve necessariamente o contato face-a

face diário com o consumidor, sobretudo em se tratando de bancos de atacado como 

o Lloyds Bank. 

Uma vez que a construção de uma marca forte no setor de serviços apresenta maiores 

desafios e dificuldades, e levando-se em consideração que o consumidor busca, por 

meio das marcas, uma maior segurança através da simplificação do seu processo de 

compra, o fator mais importante é que a proposição da marca seja administrada de 

forma simples e descomplicada. 

Outro princípio importante na administração de marcas de serviços é que um estrito 

controle de qualidade é essencial em todos os estágios do processo, especialmente nos 

serviços de varejo. Nesse aspecto, uma ênfase considerável deve ser dada à seleção do 

staff, treinamento, motivação e controle de todas as etapas do processo. 

A solução encontrada por muitas marcas de serviços, como o McDonald's, que 

operam com base no relacionamento interpessoal direto foi a adoção do sistema de 

franquia para assegurar a entrega, no ponto de venda, de uma alta qualidade de 



139 

servrço, através da assimilação e disseminação pelos franqueados das atitudes e 

valores do proprietário da marca. 

Uma análise comparativa entre o processo de construção de uma marca de sucesso no 

setor de serviços financeiros e alimentar revela que o primeiro enfrenta maior grau de 

dificuldade porque: 

na área de serviços financeiros as empresas trabalham com um abrangente portfólio 

de serviços e produtos de serviços; 

além da amplitude de escolha ser grande, os serviços e produtos de serviços são 

normalmente complexos e o cliente não revela, em geral, um grau de conhecimento 

adequado em face do aspecto abstrato de certos serviços bancários; 

as instituições financeiras sofrem severa regulamentação governamental e estão 

sujeitas a constantes mudanças em termos de legislação; 

há uma dualidade de relações banco-mercado. O banco deve estar duplamente 

orientado para a clientela, quer como agente fornecedor e aplicador de capitais, 

quer como tomador de recursos, sofrendo, portanto, uma forte concorrência nos 

dois tipos de mercado; 

os ganhos provenientes da inovação no setor financeiro costumam ser 

freqüentemente grandes, embora a vertente contrária da possibilidade de se 

incorrer em perdas seja também bastante elástica, o que faz com que o nível de 

risco administrado pelo setor seja alto. Uma conseqüência da regra de que a 
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inovação oferece uma oportunidade de lucros substanciais é o fato de que os riscos 

inerentes a ela só poderão ser reduzidos através do amplo conhecimento e da clara 

compreensão das características do mercado. Nesse sentido, a aversão ao risco é 

muito arraigada entre as instituições financeiras, o que requer um forte 

gerenciamento no sentido de coibir a formação inconsciente de atitudes contrárias 

a possíveis inovações ou ao desempenho de novos produtos; 

forte integração entre a produção e a comercialização dos serviços, imprimindo 

grande importância à figura do fator humano, mais especificamente os gerentes 

comerciais, que representam a instituição perante o cliente, ao desempenharem 

atividades de orientação, aconselhamento e consultoria; 

a heterogeneidade dos serviços, mesmo os mais "commodities", sobretudo aqueles 

que exigem a atuação pessoal do vendedor/gerente comercial; 

em virtude de sua comercialização não envolver possse, os serviços financeiros não 

são passíveis de exposição e demonstração fisica e, por causa de sua maior 

dependência com relação à figura do vendedor, sua compra provavelmente 

procederá de motivos antes racionais e planejados do que emocionais e impulsivos; 

a demanda dos bancos está diversificada em muitos segmentos de caráter bem 

diferenciado, desde o representado por grande empresas até os clientes 

particulares, atuando tanto no mercado industrial como no mercado de bens de 

consumo final. 
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Conforme verificado através dos estudos de caso, o patrimônio ou força de uma 

marca é suportado em grande parte pelas associações que os consumidores fazem 

com a marca. As associações de marcas são dirigidas pela identidade da marca - o que 

a organização deseja que a marca signifique na mente do consumidor. Uma chave 

para a construção de marcas fortes, então, é o desenvolvimento e implementação de 

uma identidade da marca coerente e integrada com toda a administração do composto 

mercadológico e estratégia empresarial global. 

Cabe salientar a dificuldade em estabelecermos conclusões a partir de pesqmsas 

qualitativas de entrevista em profundidade, como a realizada pela Indicator em 

relação ao Lloyds Bank, conduzidas através de questionários dirigidos, visando colher 

impressões e sentimentos dos consumidores em relação às suas motivações e 

comportamento de compra. 

Devemos destacar, ainda, o caráter exploratório e a natureza qualitativa da presente 

monografia, que impossibilitam a obtenção de conclusões mais profundas acerca do 

assunto. Para tanto, necessário se faz o direcionamento de novas pesquisas tomando 

as conclusões oriundas desse estudo apenas como hipóteses para trabalhos 

investigativos. 
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8. Anexos 



- ANEXO I: Variáveis de Segmentação e Dimensões 

I 

VARIÁVEIS TIpos DE DIMENSAO DIVISÃO 

1. Geográtlca Limites políticos Regiões, Estados, municípios, bairros, quarteirões, domicílios. 
Área comercial Polar:izaç_~o comercial iflólos de atracão) 

2.Demognifica Idade Faixa-etária da população-alvo 
Sexo Masculino e feminino 
Estado Civil, Estágio Ciclo de Vida Solteiros, casados, a relação etária e número de filhos 
Raça, Nacionalidade 
Religião Grupos étnicos 
Tamanho da família Seitas 

Números de pessoas por família e/ou domicílio I 
3. Socioeconômica Renda Classes socioeconômicas (A, B, C, D e E) 

J 
Ocupação Setores de atividade da população economicamente ati·va 
Educação Grau de escolaridade.29r faixa etária 

4.Psicológicas Personalidade Tipo de personalidade I Atitudes Atitudes favoráveis: alto uso do produto 
Atitudes desfavoráveis: baixo uso do produto I 

Estilo de Vida Atitudes neutras: médio uso do produto 
atividades Tipos de estilo de vida- valores 
interesses Valores: integrados, compradores compulsivos, sobreviventes, etc. 
opiniões ou valores 

5. Tipo de Produto Beneficios Tipo de beneficio buscado pelo constunidor 
Configuração Espacial Posicionamento gráfico de um produto/concorrência 
Lealdade de Marca Sequência de escolha da marca, proporç.ão de compra, probabilidade de rejeição de cmnpra e 

preferência de marca 
Tempo de compra Comprador conservador (lento )/Comprador inovador (rápido) 
Amplit11de de Modelos Por linha de produtos e por variedade de modelo 
Durabilidade Tempo útil de uso 
Utilizador fmal Caracteristicas do usuário e suas expectativas de desempenho do produto 



VARIÁVEIS TIPOSDEDJMENSÃO DIVISÃO 

I 
6.Comportamento Processo e a ocasião de compra Ocasião normal ou especial I Consumidor Quando as compras são feitas Semanal, mensal, diária, dia da semana 

A taxa de uso do produto Baixa, média, alta 

I As razões de compra Utilidade óbvia, razões psicológicas, maior ou menor uso 
Conhecimento na compra Nenhwna informação, pouca informação, informado, i..11teressado, desejoso, disposto a comprar 

Nenhruna, média, forte, total 
Lealdade na compra Estratificação por tipo de hábito 

' Hábitos socioculturais Necessidade real, necessidade de status, realização pessoal 
lv!otivos de compra Quem usa o produto, quem compra o produto, quem influencia a compra I 
Influência de compra Economia, conveniência, prestígio 
Beneficios buscados na compra Impulso ou por marca, frequência, número de unidades compradas 
Como a Compra é feita 

?.Beneficios Satisfação sensorial Estratiílcação por tipo de satisfação sensorial (prazer, aventura, etc.) 
Atual Estratificação social (status social, etc.) 
Psicológico Tipos de reações (sensações de posse, aceitação social, etc.) 
Durabilidade/qualidade Tipos de ex-pectativa de desempenho 

8.Ramo/Setor Tipo de atividade Por setor de negócios 
de Atividade Tipo de distribuição ao consumidor Por canais de distribuição 

Tipo de compradores Classificação por estilos e processo de compra (racional, impulso, etc .. ) 
Geográfica Por agrupamento setorial! geográfica 
T an1anho do usuário Curva ABC de clientes 

9.Marketing Mix Preço Por faixa de preço 
l\llarca Por grau de prestígio da marca (grife, popular) 
Promoção de vendas Por tipo de promoção oferecida 
Merchandising Por tipo de instrumento de persuasão (TV, ponto de venda, etc) 
Publicidade Por tipo de caracterização do uso do produto 
Esforço de vendas Por tipo de caracterização do uso do produto 
Canal de distribuição Por tipo de canal 

Fonte: Cobra, Marcos, Administração de Marketing, Editora Atlas, 1992, p.282-283. 
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ANEXO Modelo de Marca 

STRATEGIC BRAND ANAl YSIS 

Cuslomer Analysis Compelilm Anaiysis Seii-Anaiysis 
• Trends • Branct image/identity • Existing brand image 
• Motivation • Strengths, strategies • Brand heritage 
• Unmet needs • Vulnerabilities • Strengths/capabilities 
• Segmentalion • Organization values 
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Fonte: Aaker, Da,~d A, Building Strong Brands, The Free Press, 1996- Figura 3-3, página 79 
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