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RESUMO

SILVA, Ancelmo Júnior. Gestão estratégica de marcas: desenvolvimento da
identidade e de estratégias da marca Raphaella Booz como elemento distintivo de
competitividade.2005. 106 f. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em
Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2005.

É incontestável o valor das marcas no mundo dos negócios, e hoje mais ainda,
relacionando-se de forma muito estreita com os objetivos da empresa e influindo
diretamente na definição e implementação de sua estratégia de negócio. A grande
questão é identificar e analisar corretamente as estratégias de gestão de marcas que
possibilitem a formação de uma identidade única que funcione corno elemento de
vantagem competitiva. Assim o presente trabalho objetivou desenvolver e definir uma
identidade e estratégias da marca Raphaella Booz como elemento distintivo de
competitividade para Indústria e comércio de Calçados Tânia Ltda. A fim de alcançar
esse objetivo geral definiu-se os seguintes objetivos específicos: revisar as teorias
referentes à gestão de marcas, pensamento estratégico e vantagem competitiva;
identificar as principais características quanto a formação do pensamento estratégico, A
gestão da marca e os principais aspectos mercadológicos dos produtos da marca
Raphaella Boaz; desenvolver e definir uma identidade de marca segundo o modelo de
Aaker (2000) e; definir estratégias de gestão da marca Raphaella Booz na busca de
vantagens competitivas. 0 estudo caracterizou-se como uma pesquisa aplicada, na
qual se buscou o conhecimento sobre a gestão estratégica de marcas, buscando
responder o problema proposto, sintetizando os resultados em propostas de estratégias
e ações para a empresa em estudo. A metodologia utilizada foi em primeiro momento
exploratória sobre os temas, seguindo de uma pesquisa descritiva, de análise
qualitativa e finalizando como estudo de caso direcionado para a interface entre o
gerenciamento de marca e sua aplicabilidade na Raphaella Booz. As técnicas de coleta
de dados utilizadas foram bibliográficas, documentais, observação participante e
entrevistas não estruturadas. Na revisão literária evidenciou-se que existem um número
reduzido de teorias especificas de marcas, todavia, as existentes trabalham muito bem
o tema. No estudo de caso constatou-se que a empresa analisada forma suas
estratégias com base predominante nos julgamentos e experiências pessoais dos
diretores e que a gestão da marca Raphaella Booz caracteriza-se essencialmente pelo
modelo clássico, proposto por Aaker (2000). Como resultado do estudo foi definido os
elementos de identidade de marca e proposto estratégias para marca Raphaella Booz
em busca de vantagem competitiva.
Palavras-chave: Marcas. Identidade de marca. Estratégia. Vantagem competitiva.

ABSTRACT

SILVA, Ancelmo Júnior. Strategic branding: development of the identity of the
strategies of Raphaella Booz brand as a distinctive element of competititivity,
2005. 106 f. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso
de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, 2005.
The value of brands in the world of business is unchallengeable, even more today, is a
strictly related way with the objectives of the company and influencing directly on the
definition and implementation of its business strategies. The great matter is to identify
and analyze correctly the strategies of branding that make feasible a unique identity that
works as an element of competitive advantage. Thefore the objective of this project is to
develop and define an identity and strategies of Raphaella Booz's bran as a distinctive
element of competitivity for Ind. e Com. de Calçados Tania Ltda. To achive this general
objective the following specific objectives were defined: to revise the theories referring
branding, strategic thinking and competitive advantage; to identify the main
characteristics for the formation of strategic, for the branding and main marketing
aspects of Rapaella Booz's products; develop and define a brand identity according the
model set by Aaker (2000) and; to define branding strategies of Raphaella Booz on the
search of competitive advantage. The research was characterized as an applied
research, I wich the knowledge about strategic branding was found in order to solve the
proposed problem, synthesizing the results in strategic proposal and actions for the
company being discussed. The methodology used was firstly an exploitation of the
topics, then a descriptive research of quality analysis and finally a study of a directed
case for the interface between branding and its applicability at Raphaella Booz. The
sources of the information used were bibliographies, documents, active observation and
un-structured interviews. On the literary review it showed-up that there is a small number
of specific brand theories, however the existent ones works the theme very well. On the
case it was observed that the company being discussed builds its strategies specially
based on personal judgments and experience of the directors and the Raphaella Booz's
branding is characterized essentially by the classic model proposed by Aaker (2000). As
a result of this study, the elements of identity and the strategies proposed by Raphaella
Booz were defined in search of competitive advantage.
Key-words: Brand. Brand's identity. Strategy. Competitive advantage.
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1 INTRODUÇÃO

Neste primeiro capitulo é apresentado o tema e a definição do problema de
pesquisa, seus objetivos e a justificativa.

1.1 Contextualização do tema e apresentação do problema

Atualmente, é perceptível nas mais diversas esferas de negócios, uma grande
tendência das empresas em preocupar-se cada vez mais com suas marcas, estreitando
ao máximo as relações com seus clientes e consumidores. Isso é ainda mais visível
quando analisadas organizações inseridas no mundo da moda, as quais sempre

procuram estar na vanguarda de seus mercados, em face da acentuada mutabilidade
dos mesmos.
De fato, as tendências nascem geralmente no continente europeu

e são

adaptadas aos estilos de vida de cada pais, sendo transformadas num espaço de
tempo muito curto, no máximo seis meses, ocorrendo normalmente fortes influências
alternativas dentre desse período. Assim, essa dimensão efêmera da moda corrobora a
necessidade das empresas que atuam nesse mercado em desenvolver e manter
marcas fortes, que funcionem como um diferencial competitivo.
Os consumidores compram produtos por suas características especiais e que
atendam seus desejos e necessidades. Fazem suas escolhas a partir de certos critérios
individuais e muitas vezes demonstram sua identidade pessoal com os produtos e
serviços que adquirem e utilizam. Dessa forma, uma marca acaba por sinalizar aos
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consumidores a origem dos produtos, protegendo-os, bem como o fabricante dos
concorrentes que oferecem produtos que pareçam idênticos aos olhos menos atentos.
É certo que, nos mercados de massa, algumas marcas vêm perdendo
participação, mas aquelas que conseguem estabelecer vínculos emocionais com seus
consumidores conquistam fidelidade, e através desse suporte afetivo, é possível evitar
que o consumidor acabe percebendo os produtos como commodities. 0 exemplo da
Havaianas comprova que, mesmo em mercados de massa, produtos que apresentam
altos investimentos no fortalecimento da marca conseguem alcançar um espaço
diferente dos concorrentes na mente dos consumidores, os quais geralmente se
dispõem a pagar um preço mais alto por aquele produto.
Assim, uma das saídas para construir e manter as imagens dos produtos é
manter o foco na inovação e revitalização continua da marca por meio de ligações
emocionais, transformando seus consumidores em co-proprietários emocionais da
mesma.
Uma marca, segundo Knapp (2002) é a soma internalizada de todas as
impressões recebidas por clientes e consumidores que resultam uma posição distintiva
em sua visão mental baseada nos benefícios emocionais e funcionais percebidos.
Isso justifica o fato de que as empresas procuram a cada dia novas formas para
aperfeiçoar seus processos e relações com o mercado, buscando promover ao máximo
a fidelidade de seus clientes quanto és marcas, alinhando diretamente o nome aos
produtos e serviços por elas oferecidos.
Porém, a marca da empresa não é apenas um logo a estampar nas suas
propagandas e embalagens. Ela deve representar a essência da companhia e de todas
as suas Kb- es. A aparência de uma companhia não pode ir contra a sua estratégia. As
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duas áreas devem caminhar em paralelo. Para a longevidade organizacional, nada pior
do que promessas de propaganda não cumpridas pelas decisões estratégicas. E mais
do que cumprir as suas promessas, uma organização necessita fazer o básico, que é
surpreender o cliente.
Conforme Aaker (1998) as marcas se relacionam de forma muito estreita com as

características e os objetivos das empresas, de maneira que influem diretamente na
elaboração do planejamento estratégico da organização. 0 autor ainda complementa
que o desenvolvimento e a definição da identidade e da estratégia da marca contribuem

na projeção da estratégia geral do negócio, na criação e fortalecimento da cultura
corporativa, devendo a marca comunicar-se tanto corn o cliente externo quanto com o
interno.
A grande questão é analisar e identificar corretamente estratégias de gestão de
marcas que possibilitem a formação de uma identidade única e um adequado
posicionamento no mercado, alcançando, conseqüentemente

uma vantagem

competitiva para a organização.
Para Porter (1989) as empresas devem buscar dois principais tipos de vantagem
competitiva; a primeira baseada na diferenciação e a outra no custo total, e assim
definir estratégias, que são configurações de atividades internamente coerentes que
distingue uma empresa de seus rivals.
Nesse contexto, este trabalho tem o propósito de desenvolver e definir uma
identidade de marca e estratégias para a marca Raphaella Booz, de propriedade da

Indústria e Comércio de Calçados Tânia Ltda, contribuindo como elemento distintivo de
competitividade.
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A empresa está localizada em São João Batista, pólo catarinense de calçados
formado por 256 empresas, que no total emprega nas linhas de produção mais 4.000
trabalhadores com uma média de 36 empregados por empresa, FIESC (1998),
predominando as micros e pequenas empresas na composição do parque industrial.
A empresa iniciou suas atividades no ano de 1966, comercializando sapatos
femininos na linha social com a marca Tania e com produção em torno de 100 pares
por dia, permanecendo nesse patamar até meados dos anos 90. Após a sucessão
familiar, ocorrida em 1992 a empresa começou a comercializar produtos mais
diversificados com as marcas Raphaella Booz e Zabumba, produzindo em média 3.000
pares por dia e empregando diretamente mais de 200 pessoas. A empresa vende seus
produtos para os mercados interno e externo.
Dessa forma pode-se definir o seguinte problema de pesquisa: De que forma o
desenvolvimento de uma identidade e de estratégias para a marca Raphaella Booz
pode contribuir como elemento distintivo de competitividade para a Indústria e Comércio
de Calçados Tânia?

1.2 Objetivos

A definição dos objetivos da pesquisa deve estar perfeitamente adequada A
solução do problema de pesquisa, e a ele deve estar restrita (Mattar, 1999).
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1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver e definir uma identidade de marca e estratégias para a marca
Raphaella Booz como elemento distintivo de competitividade para a empresa de
Calçados Tânia.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Revisar teorias referentes à gestão de marcas, pensamento estratégico e
vantagem competitiva;
b) Identificar as principais características quanto: à formação do pensamento
estratégico; à gestão da marca e; aos principais aspectos mercadológicos dos
produtos da marca Raphaella Booz;
c) Desenvolver e definir uma identidade de marca segundo modelo de Aaker
(2000); e
d) Definir estratégias de gestão da marca Raphaella Booz na busca de
vantagens competitivas.

1.3 Justificativa

Segundo Kotler (1999) a arte do marketing é em grande parte a arte de construir
marcas. Neste contexto, a organização que não tenha uma marca fortalecida será
provavelmente considerada mais uma empresa que oferece um produto ou serviço
genérico, perdendo valor frente àquelas que construiram uma identidade.
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De acordo com Aaker (1998) no mercado de alto consumo contemporâneo,
aqueles que dispõem de uma marca forte vendem mais e melhor, seja cobrando um
valor adicional por seus diferenciais reconhecidos, experimentando maior demanda por
parte dos consumidores, bem como recebendo maior valorização por parte dos
distribuidores, através da alocação de espaços e tempos mais generosos nos
processos de promoção e comercialização.
Ainda justificando a importância de desenvolver e gerenciar marcas fortes, Ries
(1998) lembra que o mercado está apresentando um declínio na atividade de vendas,
afirmando que cada vez mais a maioria dos produtos e serviços estão sendo
comprados e não mais vendidos, e a boa gestão de marca influencia e contribui
positivamente na hora dos consumidores decidirem suas compras.
Essas constatações corroboram que a marca é um fator critico de sucesso para
as organizações, sejam elas comerciais, industriais, instituições de caridade, partidos
politicos, etc., e também para profissionais. As marcas são ativos financeiros intangíveis
e, sobretudo, estratégicos, haja vista seu poder de influenciar consumidores, parceiros,
colaboradores, e de interferir nos canais de vendas e distribuição e até nas condições e
termos de fornecimento. Além disso, a marca mobiliza interesse dos investidores e
pode transformar o desempenho da organização e seu resultado financeiro. Por essas
razões, a gestão das empresas está cada vez mais desejosa de conhecer a real
contribuição das marcas para o sucesso dos seus negócios.
A empresa em estudo está inserida em um mercado cada vez mais competitivo e
dinâmico, no qual o uso de tecnologias, processos produtivos, mão-de-obra qualificada
e criação de uma marca forte, tornam-se pontos fundamentais em seu posicionamento.
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Todavia, considerando que, grande parte da indústria calgadista já dispõe da
possibilidade de acesso As novas tecnologias

e mão-de-obra qualificada, o

desenvolvimento e consolidação de uma marca forte, formando uma identidade única
na mente das consumidoras e obtendo um posicionamento claro no mercado,
apresenta-se como um importante diferencial competitivo.
Nesse contexto, o presente estudo trouxe importante contribuição para a
empresa, visto que, primeiramente diagnosticou o gerenciamento da marca Raphaella
Booz, possibilitando assim maior grau de conhecimento da mesma e, alem disso, após
uma análise dos modelos estratégicos de gestão de marcas, prognosticou ações
estratégicas na gestão da marca Raphaella Booz em busca de vantagens competitivas.
Além disso, o estudo apresentou-se como relevante devido ao fato de a empresa
ter experimentado nos últimos anos um aumento de sua participação no mercado, bem
como nos investimentos na marca e com objetivos de desenvolver um sistema de
franquias de lojas com produtos da marca Raphaella Booz.
A realização deste estudo tornou-se viável devido ao fato de o pesquisador ter
facilidade de acesso às informações internas, por estar participando diretamente na
gestão comercial da empresa

e

ser membro da família que administra

o

empreendimento.
Enfatizando os pontos que suportam a lógica do que foi estudado, pode-se
acrescentar alguns pontos citados por Sampaio (2002). Considerando:
a) Que o mercado vive um processo de comoditização constante;
b) Que os consumidores estão cada vez mais críticos e a concorrência mais
acirrada;
c) Que, na essência, os produtos e serviços estão ficando mais parecidos;

?0

d) Que atualmente o diferencial é obtido pelo extraordinário, pelo acessório, pela
imagem;
e) Que na realidade as empresas produzem e vendem valor, e este é definido
pelos clientes;
f)

Que as marcas são simbolos, ou representam esses valores; e

g) E que a marca é a síntese da experiência vivida pelos clientes.
É imperativo para qualquer empresa fundamentar sua estratégia e tática na
gestão da marca.

,1

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

0 presente capitulo visa fazer uma sintese das principais contribuições da
literatura sobre gestão de marcas, pensamento estratégico e vantagem competitiva.

2.1 Origem e evolução da marca

A criação de marcas não é uma ocorrência recente. As marcas são utilizadas
desde a antiguidade pelos artesãos e fabricantes como forma de identificar a origem de
um produto.
Quando existia uma semelhança na atividade, os produtores faziam desenhos ou
identificavam através das marcas de seus polegares a produção.
Mas o verbo to brand (marcar), do idioma inglês, tem sua origem em uma palavra
do idioma nórdico que significava queimar. Isso, porque, o gado tinha que ser
transportado entre campos muito distantes uns dos outros. Eles corriam um risco muito
grande de desviarem da boiada. Dessa forma, os proprietários precisavam de alguma
forma identificar o seu gado.
E a forma encontrada foi marcar o gado a ferro quente, registrando a marca do
proprietário. Com o tempo, as marcas foram sendo utilizadas para vários fins: como
emblemas tribais ou nacionais, indicando poder

e autoridade; para autenticar

documentos, identificando sua origem ou, ainda, para indicar hierarquia social,
hereditariedade de famílias ou dás.
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A longevidade e constância dos sistemas de identificação sugerem o quão
profunda é a necessidade humana que preenchem. Marcas em produtos
sempre indicaram qualidade, destreza e orgulho. Alem disso, tais marcas
fornecem um meio eficaz de condensar e comunicar uma realidade complexa
por meio de uma afirmativa simples, individualizada, que transcende o grau de
instrução, a lingua e as fronteiras políticas. (KNAPP, 2002, p.105-106)

Num passado mais recente, a marca apresentava dois objetivos básicos:
identificar um produto e diferenciá-lo da concorrência. Estes objetivos continuam atuais,
porém, o conceito de marca está evoluindo e passando por grandes transformações e
incorporando outras aplicações, tais como: fidelização, relacionamento, experiência,
identidade, entre outras, podendo ser considerada como um dos principais ativos de
uma empresa.
Embora o uso dessas palavras seja com freqüência intercambiáveis, marca e
publicidade não representam o mesmo processo, muitas vezes confundidos. Segundo
Klein (2004) a publicidade de qualquer produto é apenas urna parte da gestão de
marca, e devemos pensar na marca como um sentido essencial da organização
moderna, e na publicidade como o veiculo utilizado para levar esse sentido ao mundo.
De acordo com Klein (2004) os primeiros produtos baseados realmente na marca
apareceram quase na mesma época da publicidade baseada na invenção, em grande
parte em função da industrialização.
Quando os bens começaram a ser produzidos em fábricas, não apenas foram
desenvolvidos novos produtos, como também os velhos produtos estavam surgindo em
formas novas e surpreendentes. 0 mercado estava sendo inundado por produtos
uniformes produzidos em massa, quase indistinguiveis uns dos outros. Assim a marca
competitiva passou a ser uma necessidade e um diferencial na era das máquinas, e
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num contexto de uniformidade na manufatura, a diferença baseada em uma imagem
passara ser agregada aos produtos.
A evolução da marcas experimentou alguns percalços, como no inicio da década
de 90, quando a Philip Morris anunciou que cortaria os pregos da marca Marlboro por
causa do avanço da concorrência barata. E, com base no fato de que sempre a imagem
da marca Marlboro fora sempre cuidadosamente planejada, aperfeiçoada e recebera
grandes investimentos de publicidade estava fadada a abandonar esse diferencial,
muitos acreditaram que o conceito de marca tinha perdido seu valor.
Porém, como informa Klein (2004), as empresas que nessa

época se

preocuparam cada vez mais com a gestão das marcas em seus negócios, optando pelo
marketing de valor, conseguiram alcançar resultados extraordinários e reafirmaram que
o valor das marca continuava e aumentava constantemente a ser um diferencial
competitivo. Para essas empresas o conceito da gestão de marcas passou a ser pega
fundamental na estratégia empresarial.

2.2 Conceitos de marca

Atualmente, a marca tem desempenhado um papel fundamental nas transações
comerciais entre as empresas durante os processos de aquisição. Hoje se fala muito
em Brand Equity que consiste em:

Um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu
símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um
produto ou serviço para uma empresa e/ou para os consumidores dela
(AAKER, 1998, p.16).
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Assim, a importância monetária na qual as empresas são vendidas não
corresponde, em muitos casos, apenas ao valor de seus edifícios, máquinas,
instalações, ou seja, dos seus ativos e sim, representa também o valor de seus ativos
intangíveis, definido por Martins (2001) como fatores de produção ou recursos
especializados que permitam a companhia conseguir fluxos de caixa adicionais,
potencializando assim a obtenção de taxas de retorno superiores.
Já é consenso entre os teóricos e administradores que o valor monetário das
marcas reside na sua capacidade e habilidade em responder às expectativas dos
clientes, gerando lucros estratégicos para a empresa. Assim, hoje o valor da marca
passou a ser um componente importante do valor total da empresa.
possível encontrar vários conceitos para marca. Os autores definem marca
cada qual segundo suas concepções. Aaker define marca como:

Uma marca 6 um nome diferenciado e/ou simbolo (tal como um logotipo,
marca registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens
ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar
esses bens e serviços daqueles dos concorrentes. (AAKER, 1998, p. 7)

Kotler (2000, p.426) cita a definição de marca da American Marketing
Association: "Uma marca é um nome, termo, símbolo, desenho — ou uma combinação

desses elementos — que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou grupo
de empresas e diferenciá-los dos da concorrência".
Tanto Aaker (1998) como Kotler (2000) se baseiam na idéia de que a marca não
só serve como um nome para se distinguir dos demais produtos como também
elemento de resguardo para o produtor e o consumidor.
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Sampaio (1999, p.37) atribui a importância da marca na hora da compra.

A marca age como um facilitador operacional, eliminando processos de
decisão relativamente complexos a cada momento da existência; como um
elemento catalisador, acelerando, de forma segura, esses processos
decisórios; e como forma de expressão social, transformando essas decisões
em fatos de interação social.

Segundo Pringle

e Thompson (2000, p.49),

as boas marcas trazem um

comprometimento e uma recompensa para o consumidor, pois este está sempre
esperando um algo a mais quando compra um produto ou serviço de marca.
As marcas podem ser em grande parte "promessas' criadas na mente dos
consumidores, mas estas precisam ser feitas e cumpridas, e toda vez que elas
forem descumpridas, haverá uma diminuição na credibilidade e, também, do
valor da marca.

A partir das definições encontradas na bibliografia para marcas, segue

o

raciocínio que marca é uma palavra que carrega consigo toda uma identidade, uma
forma de expressão que faz parte do cotidiano das pessoas por elas terem em mente
um nome ao lembrar de um produto ou serviço e ao mesmo tempo, representa os
valores da empresa e seus princípios. Além disso, as empresas se utilizam das marcas
em suas ações estratégicas para melhor posicionar o seu produto ou serviço na
tentativa de obter sucesso no mercado.
Deste modo, a partir do século XX, a marca passou a ser elemento de distinção
de produto dos demais como também representou uma alavancagem de desempenho

econômico diante de processos de aquisição, transmitindo toda sua força durante as
negociações. Nos dias atuais, as pessoas também depositam uma enorme confiança
em determinadas marcas, tornando-se fiéis aos seus itens, pois crêem que os valores
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da empresa estão expressos nos seus produtos no que diz respeito à responsabilidade
social, credibilidade e qualidade.
No mercado consumidor nacional algumas marcas estão internalizadas no

imaginário coletivo e denotam a relevância das mesmas para a capitalização das
empresas. Sabão em pó (OMO), empresa Unilever; refrigerante (Coca-cola), empresa
Coca-cola; tênis (Olimpikus), empresa Azaléia; sandálias (Havaianas), empresa São
Paulo Alpargatas; telefonia celular (Nokia), empresa Nokia; etc...

É interessante ressaltar que a empresa deve fazer com que seus consumidores
tornem-se fiéis à marca e não apenas ao produto. Pois, caso a organização tenha que
substituir ou modificar um produto ou serviço, o consumidor desenvolve uma afinidade
com a identidade da marca, adaptando-se ao novo produto da empresa.

2.3 Gerenciando o valor da marca

Conforme Klein (2004) o crescimento astronômico da riqueza e da influência
cultural das corporações multinacionais nos últimos anos tem sua origem situada em
uma idéia desenvolvida por teóricos da administração e aceita pelos gestores que, as

organizações devem produzir principalmente marcas, e não produtos.
Em tempo não muito distante, a principal preocupação de todo fabricante sólido
era a produção de bens. Cada vez mais a gestão de marcas vem sendo trabalhada
como um processo essencial na criação de valor para as empresas. Considerada como
um ativo intangível, a marca representa um fator de diferencial competitivo e pode
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trazer diversos benefícios para aquelas empresas que percebam e se preocupam com
isso.
Nesse contexto, diversos autores, principalmente aqueles

que trabalham

diretamente com estratégia e marketing, propõem maneiras de gerenciar as marcas,
suas vantagens e formas de avaliar o poder das mesmas.
As marcas sinalizam ao consumidor a origem do produto e protegem tanto o
consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos que pareçam
idênticos.
0 branding ou gestão de marcas passou a ser uma característica de
diferenciação do marketing moderno. Pesquisas de mercado têm sido usadas para

ajudar a identificar e desenvolver as bases de diferenciação de marca. Uma dessas
bases está na escolha do nome da marca e no seu gerenciamento.
0 nome de uma marca, segundo Aaker (1998) representa para muitos negócios

o seu mais importante ativo, a base da vantagem competitiva e de ganhos futuros.
Contudo, o nome da marca raramente é gerenciado de maneira coordenada e
coerente com a visão estratégica. Para Kotler (1999) em primeiro lugar deve-se
escolher um nome de marca e depois vários significados devem ser a ele incorporados
por meio de um trabalho de identidade da mesma.
A escolha do nome da marca deve estar coerente com o seu posicionamento e
conter algumas qualidades desejáveis, que Kotler (1999) sugere:
a) sugerir algo a respeito dos benefícios do produto;
b) ser fácil de pronunciar, reconhecer e lembrar; e
c) evitar conotações pejorativas em outros idiomas.
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No processo de criação de identidade de marca Kotler (1999) acrescenta outros
pontos a serem considerados:
a) Palavra ou idéia principal: marcas fortes, quando mencionadas para membros

do mercado-alvo, devem trazer a mente das pessoas outra palavra ou idéia
favorável;
b) Slogans: o uso de slogans repetidamente tem efeito quase hipnótico e

subliminar na criação da marca;
c) Cores:

o

uso de uma combinação constante de cores ajuda no

reconhecimento da marca;
d) Simbolos e logotipos: a adoção de um símbolo ou logotipo em suas

comunicações facilita o reconhecimento da marca e suas qualidades; e
e) Uma série de histórias: algumas marcas são associadas a histórias que,

quando favoráveis e interessantes, trazem benefícios à empresa ou à marca.
Segundo Ries (1992), a gestão de valor da marca passa inicialmente pelo
posicionamento. Posicionar uma marca é conferir uma personalidade única à mesma,
de maneira distinta das concorrentes, refletindo a imagem, a interpretação e a sua
classificação na mente do consumidor.
Segundo Lendrivie (1996) a imagem da marca é um conjunto de idéias,
convicções e sensações, em função principalmente da comunicação, dos seus atributos

e das experiências vividas pelo consumidor com o produto.
O gerenciamento de valor de marcas envolve alguns fatores fundamentais, entre
eles:
a) Atributos:

é

a descrição das características funcionais dos produtos

oferecidos pela marca;
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b) Benefícios: são as conseqüências positivas do uso dos produtos da marca,
envolvendo expectativas emocionais e racionais;
c) Valores: expressa aquilo que a empresa/marca valoriza e presa em suas

relações operacionais e emocionais;
d) Personalidade: apresenta os principais

tragos

"pessoais" da marca,

projetando na mente do consumidor a imagem "personificada' da marca; e
e) Essência: é aquilo que o consumidor entende e senti em relação à marca,
criando um pensamento único que capture a alma da marca.

2.4 Brand equity

Aaker (1998) trabalha em seu livro o conceito de brand equity, que já tratado
anteriormente, significa o conjunto de ativos e passivos ligados à marca que agregam
valor aos produtos e/ou serviços oferecidos por uma empresa

e

para seus

consumidores.
Os ativos e passivos nos quais o brand equity se baseiam vão diferir de acordo
com o contexto. Contudo, podem de forma prática, ser agrupados em quatro categorias
propostas por Aaker (1998): lealdade à marca; conhecimento do nome; qualidade

percebida e; associações á

marca. Essas quatro

desenvolvimento, a gestão e medição da marca.

dimensões

orientam

o
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BRAND EQUITY

Lealdade
marca

Qualidade
percebida

Associações
de marca

Conscientização
de marca

Figura 1 - Brand Equity.
Fonte: Aaker (2000, p.31)

a) Lealdade A marca: para qualquer negócio é muito dispendioso conquistar
novos consumidores e é relativamente mais barato manter os existentes,
especialmente quando estes estão satisfeitos com a marca. Aaker (1998) afirma
que em muitos mercados há uma inércia substancial entre os consumidores,
mesmo que haja custos muito baixos para a mudança e baixo comprometimento
desses com a marca existente.
A lealdade da base de consumidores reduz a vulnerabilidade da ação
competitiva, na medida em que muitos concorrentes podem recuar na hora de
investir recursos para atrair consumidores já satisfeitos.
Segundo o mesmo autor, o principal fator para formação da lealdade é a
experiência de uso. Assim Aaker (1998) distinguiu cinco tipos de atitude em

relação A fidelidade do consumidor diante da marca.
i.

Sem lealdade A marca: qualquer produto é percebido como satisfatório, a
marca não constitui elemento de poder de decisão de compra, um dos
fatores de preferência é o prego ou a própria conveniência do consumidor.
Possui pouco conhecimento da marca e é um comprador mutável;
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ii.

Satisfeito e habitual: não existe ponto negativo que o faça mudar de marca,
principalmente se isso não

é

conveniente para ele. Não procuram

alternativas e possuem bom nível de conscientização;
iii.

Satisfeitos: são aqueles que conhecem o produto por experiência de uso,
seus atributos e suas necessidades são satisfeitas. 0 concorrente s6 o
conquistará caso apresente qualidades similares e um diferencial no qual
haja vantagens sobre o custo beneficio. São suscetíveis ás mudanças.
Possui alto grau de aceitabilidade;

iv.

Valoriza a marca: grupo de clientes satisfeitos com vinculo longo de
consumo, o qual transforma em sentimento afetivo. Vê a marca como uma
amiga, é um apreciador da marca e possui alto grau de preferência; e

v.

Devotado à marca: este é um comprador comprometido com a marca, que
percebe todo o beneficio obtido por ele através da marca e recomenda o seu
uso a pessoas do seu circulo de relação. A marca define seu estilo de vida.
È um defensor da marca e possui alto grau de lealdade.

b) Conhecimento do nome da marca: as pessoas tendem a comprar uma marca
conhecida, pois se sentem confortáveis com o que lhes 6 familiar. Uma marca
reconhecida será freqüentemente selecionada diante de uma outra
desconhecida. Ser conhecida é particularmente importante para que seja
considerada uma alternativa de compra;
c)Qualidade percebida: toda marca terá associada a ela uma percepção de
qualidade geral, não necessariamente baseada no conhecimento de
especificações. A qualidade percebida influencia diretamente as decisões de
compra e a lealdade à marca, especialmente quando o comprador não está

32

motivado ou capacitado a fazer uma análise detalhada. A percepção de
qualidade pode também ser a base para a extensão da marca;
d) Associações

de marca: o valor subjacente do nome de uma marca

freqüentemente se baseia em associações especificas ligadas a ela. Se uma
marca estiver bem posicionada sobre urn atributo-chave na classe de produtos,
os concorrentes terão dificuldades de atacar. A associação pode ser qualquer
coisa que ligue o cliente à marca, como por exemplo, uma imagem.

2.5 Marca e cultura organizacional

As marcas representam promessas, ou seja, aquilo que podemos esperar de um
produto, serviço ou empresa. Isso na verdade, muitas vezes resume o que podemos
esperar das pessoas envolvidas no lançamento e no gerenciamento da marca. De
acordo com Pine (1999), os fabricantes devem transformar seus produtos em
sensações.
Conforme Kotler (1998), construir uma marca não é somente dar um nome a um
produto, é gerar uma experiência. Isso significa levar em conta os contatos que as
pessoas têm com a marca e fazer com que as experiências sejam positivas.
Segundo Pringle e Gordon (2001) no que diz respeito 5 maneira como as
pessoas se comportam umas com as outras, bons modos significam bons hábitos, e
segundo esses autores os modos da marca se traduzem na forma como uma
organização gerencia sua promessa aos clientes e busca proporcioná-lhes boas
surpresas com a máxima freqüência possível. Esses modos são empregados em cada
encontro entre a empresa e seu cliente.
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De acordo com Pringle e Gordon (2001) cada experiência constitui um
acontecimento pessoal e envolve quatro dimensões diferentes:
a) A experiência racional - o que acontece;
b) A experiência emocional - como nos sentimos;
c) A experiência política - por que é correto para nós; e
d) A experiência espiritual - aonde ela nos conduz, ou até onde.
Por meio do gerenciamento explicito dessa quatro dimensões, tanto o cliente
quanto o empregado podem beneficiar-se enormemente.

2.5.1 0 cliente

Como já foi comentado, atualmente as marcas deixaram de apresentar atributos
apenas funcionais e racionais, bem como imagens emocionais e psicológicas.
As empresas estão cada vez mais preocupadas em corresponder às
expectativas dos clientes, que apresentam uma exigência crescente de valores em
termos de atitudes políticas e atributos espirituais, questionando constantemente o
papel da empresa ou da marca na sociedade.
De acordo com Pringle e Gordon (2001) além de apresentar os atributos
funcionais, que são fundamentais, as empresas precisam gerar benefícios emocionais e
psicológicos da marca, fazer com que sejam sentidos e que gerem confiança e também
criar uma proposta de ganha-ganha para todas as partes envolvidas, justificando assim
a compra.
Pringle e Gordon (2001) classificam quatro tipos de clientes:
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a) 0 cliente racional: para eles é essencial que a marca do produto disponha de
alguns benefícios funcionais que a distingue de outras marcas, cumprindo assim
sua promessa no nível racional;
b) 0 cliente emocional: esses clientes são atraídos pelos valores emocionais e
psicológicos da marca, que podem ser estabelecidos pelo estilo de comunicação
criativa do produto e pelas imagens mentais que criam nas mentes dos
consumidores;
c) 0 cliente politico: com a evolução da sociedade os clientes passaram a
valorizar as atitudes políticas e os padrões de comportamento das marcas.
Condições de trabalho, defesa do meio-ambiente, responsabilidade social, são
itens cada vez mais valorizados pela sociedade; e
d) 0 cliente espiritual: nos últimos anos viu-se um anseio das pessoas por
valores mais elevados, seja no seu dia-a-dia ou nas marcas que utilizam. Esses
clientes exigem um nível superior de experiência além das outras três
dimensões, que são mais tangíveis, que esteja ligada à realização como ser
humano, e não apenas como consumidor.

2.5.2 Os modos da marca

Segundo Pringle e Gordon (2001) são os comportamentos individuais que criam
os modos da marca, e esses por sua vez formam um vinculo entre o cliente e a
empresa, gerando a total experiência do cliente, visando sempre a ambos a
recompensa da satisfação.
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Em suma, os modos da marca constituem a síntese de todos os comportamentos
que possibilitam à diretoria, à gerência e também à equipe colocar os valores internos
da empresa em sintonia com os valores externos da marca (PRINGLE e GORDON,
2001)
Ao criar, desenvolver e externalizar os valores da marca os consumidores criam
expectativas em relação à marca, e a percepção do desempenho da marca depende do
grau de satisfação dessas expectativas em conseqüência da interação do cliente com a
empresa.
Assim, a administração deve concentrar-se na maneira como o comportamento
coletivo da organização e suas comunicações com os clientes estão sendo praticadas.
As atitudes geralmente são mais importantes do que as palavras, por isso, o
comportamento do empregado ao tratar com o cliente é peça fundamental da
corroboração dos valores expressos pela marca. Com a era digital, aumentaram-se as
oportunidades de interação entre empresa e cliente, e personalizar o posicionamento
da marca, bem como desenvolver códigos rigorosos de conduta, por meio dos quais os
empregados aperfeiçoam constantemente os modos da marca é fundamental para
gerar experiências positivas.
Aceitar esse desafio requer a empresa criar elos entre as divisões operacionais
da empresa, estando todas relacionadas aos processos e voltadas a satisfazer as
necessidades e superar as expectativas do cliente.
Conforme Pringle

e

Gordon (2001) todo um bom trabalho feito no

posicionamento, no marketing e na comunicação da marca pode ser facilmente desfeito
por uma interação negativa entre o cliente e o representante da empresa.
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Assim, o desafio da gerência geral é garantir que a empresa toda, e em particular
os empregados que lidam diretamente com os clientes, na verdade incorporem os
valores da marca e transmitam sua essência em tudo o que fazem em seu nome para o
beneficio dos clientes.
Para atender a esse objetivo, Pringle e Gordon (2001) classificaram quatro tipos
de empresas e suas atitudes nas quatro dimensões — racional; emocional; política e
espiritual — as quais devem buscar satisfazer e superar cada tipo de necessidade e
expectativa dos clientes:
a) A empresa racional: trata dos componentes práticos funcionais dos processos
de produção e prestação de serviços, os quais resultam da organização interna
por meio de procedimentos básicos passiveis de descrição clara, objetiva e de
repetição;

b) A empresa emocional: a empresa deve prestar atenção nas pessoas que
melhor se identifiquem com os valores essenciais da marca, e seus modos
devem reforçar os valores emocionais e psicológicos desenvolvidos para a
mesma. 0 gerenciamento das emoções é vital para que ocorra a transmissão
efetiva da promessa da marca aos clientes;
c) A empresa política: a dimensão política diz respeito à necessidade humana
de vencer, ou seja, não sair perdendo nas transações. Pode-se satisfazer essa
necessidade capacitando os empregados para adotarem uma postura de
assumir de forma sensata e planejado riscos de natureza empresarial. Os
ambientes preenchidos de uma visão empresarial motivadora, sustentada por um
código de comportamento ou pelos modos da marca, valorizando tanto o
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emocional quanto o racional tendem a resolver de forma satisfatória as relações
políticas; e
d) A empresa espiritual: quanto à dimensão espiritual, as empresas devem ter

em mente a busca pela realização total de seus clientes, proporcionando um
estágio superior de experiência. Essa busca aplica-se também aos empregados,
e a cúpula da empresa deve servir como exemplo no alcance deste objetivo.
Questões como ética empresarial, responsabilidade social e valorização do ser

humano são cada vez mais valorizados pelos clientes.
0 conhecimento especializado, que é o conjunto total de informações e

habilidades práticas, é que nos torna suficientemente capazes de realizar um
determinado trabalho.
Segundo Goleman (1998) o conhecimento especializado é uma competência
básica. necessário para conseguir o emprego e para executar os trabalhos.

Entretanto, a maneira como o trabalho é feito, ou seja, as outras competências que o
empregado aporta ao seu conhecimento é o que determina o trabalho.
Quanto mais complexo for o trabalho e maior o grau de relacionamento
interpessoal, mais importa a competência emocional. De acordo com Goleman (1998)

competência emocional é a capacidade adquirida, baseada na inteligência emocional,
que resulta num desempenho destacado no trabalho.
Conforme Goleman (1998) inteligência emocional diz respeito à capacidade de
identificar os próprios sentimentos e os dos outros, de motivar a nós mesmos e de
gerenciar bem as emoções internas e nos relacionamentos.
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No atendimento aos clientes o autor aponta a empatia como sendo uma
habilidade e base da competência emocional. Goleman (1998) aponta algumas
características das pessoas que apresentam empatia na execução de seus trabalhos:
a) Compreender os clientes: perceber os sentimentos

e perspectivas dos

clientes e apresentar interesse ativo por suas preocupações;
b) Orientação

para servir: conseguir antever, identificar

e

satisfazer as

necessidades dos clientes, escutando o outro com atenção;
c) Alavancar a diversidade: cultivar as oportunidades através de pessoas e
relacionamentos diferentes; e
d) Percepção política: identificar as correntes políticas e sociais predominantes
nos clientes e ter flexibilidade nos relacionamentos.
A identificação e avaliação de competências emocionais sempre são mais
complexas de que a sua execução, porém, a compreensão de que eles são
fundamentais para o sucesso das marcas já é com certeza um primeiro passo dado no
alcance de experiências positivas nos relacionamentos entre empresas e clientes.

2.6 Gestão estratégica de marcas

Conforme Aaker (2000) o modelo de gestão de marca lideres é estratégico e
visionário em vez de tático e reativo, determinando o que ela deve representar aos
olhos do cliente e comunicando a identidade da marca.
Para poder corresponder a esse modelo o gerente ou profissional que é
responsável pela gestão de marca necessita estar envolvido na criação da estratégia de
negócio, e influenciar diretamente na identidade da marca, bem como na cultura
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corporativa. A identidade da marca necessita estar em sinergia com a estratégia do
negócio.
0 Quadro 1 mostra a diferença de uma gestão de marcas seguindo o modelo
clássico da gestão de marca para o modelo de liderança proposto por Aaker (2000):
0 modelo clássico

0 modelo de liderança

de gestão de marcas

de marca

Da gestão tática para gestão estratégica
Perspectiva

Tática e reativa

Estratégica e visionária

Status do

Menos experiente, horizonte

organização,

gerente de marca

de tempo mais curto

horizonte de tempo mais longo

Modelo conceitual

Imagem de marca

Brandy equity

Foco

Resultados financeiros/curto prazo Brandy equity

Cargo mais elevado na

De um foco limitado para um foco abrangente
Escopo produto mercado

Produtos e mercados
individuais

Produtos e mercados

Estrutura de marca

Simples

Complexas

Quantidade de marcas

Foco em marcas individuais

Foco em marcas de categorias

Escopo geográfico

Um único pais

Perspectiva global

Papel do gerente de
marcas nas comunicações

Líder de uma equipe com
Coordenador de opções limitadas multiplas opções de comunicação

Foco em comunicação

Externo - cliente

múltiplos

Interno e exteno

De vendas para identidade de marca como geradora da estratégia

Gerador de estratégia

Vendas e participação

Identidade da marca

Quadro 1 - Liderança de marca — paradigma em evolução.
Fonte: Aaker (2000, p.22)
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0 modelo emergente pode ser parcialmente capturado pela justaposição de
imagem de marca e brand equity. A imagem de marca é tática, um elemento que
impulsiona resultados de curto prazo e que pode ser deixado a cargo de especialistas
em propaganda e promoção. 0 brand equity é estratégico, um ativo que pode constituir
a base da vantagem competitiva e da lucratividade de longo prazo e, portanto,
necessita ser monitorado de perto pela alta gerência de uma organização. A meta da
liderança é criar valores de marca e não apenas gerenciar imagens de marca.
O modelo clássico visa os resultados financeiros a curto prazo, praticando as
técnicas de marketing com propósito único de aumento de vendas. As medições de
brand equity refletem outras dimensões como a conscientização dos clientes,
fidelidade, qualidade percebida e associações de marca.
A gestão estratégica proposta por Aaker (2000) focaliza a construção de ativos
que resultem em lucratividade de longo prazo e que é difícil de ser demonstrado,
exigindo esforços constantes podendo reduzir os lucros a curto prazo.
Porém, o autor afirma que a construção de marcas lideres não apenas gera
ativos, mas é necessária para o sucesso da organização, e os altos executivos devem
acreditar que a gestão de marcas resultará em uma vantagem competitiva que trará
resultados financeiros, embora a longo prazo.
A gestão de marca baseada no modelo de liderança apresenta um foco mais
abrangente em vários aspectos, entre eles no escopo de produtos e mercados, no qual
as organizações buscam abranger diversos mercados com a formação de categoria de
produtos e a criação de marcas endossadas, exigindo uma flexibilidade por parte da
marca.
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0 gerente de marca do modelo clássico agia como coordenador de programas
de comunicação simples. No modelo de liderança o gerente de marcas é estrategista e

lider de uma equipe de comunicações, que agora utilizam ao invés da mídia de massa,
midias diversificadas, e também destinam suas comunicações ao cliente interno.
No modelo de liderança de marca, proposto por Aaker (2000), a estratégia é
direcionada não apenas por medições de desempenho de curto prazo, como vendas e
lucros, mas também por meio do desenvolvimento da identidade da marca, a qual
especifica o seu significado. Com a identidade implementada, a execução das
estratégias pode ser gerenciada de modo eficaz.
Cada marca ativamente gerenciada necessita de uma identidade, que segundo

Aaker (2000) está no cerne do modelo de liderança, sendo o veiculo que orienta e
inspira o programa de sua construção.

2.6.1 Identidade de marca

0 processo de planejamento de identidade de marca, proposto por Aaker (2000)
oferece uma ferramenta para a compreensão, desenvolvimento, definição e utilização
de sua identidade.

0 desenvolvimento de uma identidade de marca envolve uma completa
compreensão dos clientes, dos concorrentes e da estratégia de negócios da empresa.
São os clientes que impulsionam o valor marca e a estratégia deve estar baseada no
profundo conhecimento das motivações do cliente. A análise da concorrência é outra
chave fundamental, na medida em que a identidade da marca necessita de aspectos de
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diferenciação que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Por fim, a identidade da
marca deve estar em consonância com a estratégia de negócio da empresa.
Assim, uma análise estratégica de marcas auxilia os gerentes a compreender o
cliente, os concorrentes e a própria organização.
Como a identidade de marca é utilizada para impulsionar todos os esforços de
construção de marcas, deve apresentar profundidade

e

riqueza, auxiliando

o

estabelecimento de um relacionamento entre a marca e o cliente por meio da geração
de uma proposta de valor que envolva benefícios funcionais, emocionais e autoexpressivo.
A figura a seguir oferece uma visão geral da identidade de marca e os raciocínios
relacionados:
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Sistema de identidade de marca

Essência da marca

A marca como produto
a) escopo do produto
b) atributos do produto
c) qualidade/valor
d) usos
e) usuários
f) pais de origem

A marca como organizgio A marca como símbolo
a) atributos da organização a) imagem e metáforas visuais
b) herança da marca
b) local versus global
A marca como pessoa
a) personalidade
b) relacionamento
Credibilidade

Proposta de valor

Benefícios
funcionais

Benefícios
emocionais

Apoia as outras marcas

Benefícios
auto-expressão

Relacionamento

Figura 2 - Sistema de identidade de marca.
Fonte: Aaker (2000, p.59)

Pode-se observar que há 12 categorias de elementos de identidade de marca
organizados sob quatro perspectivas: como produto; organização; pessoa e símbolo.
Observa-se também que a estrutura de identidade de marca inclui uma identidade
essencial, uma identidade estendida e uma essência de marca.
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A identidade essencial, segundo Aaker (2000), representa os elementos mais
importantes da marca, devendo refletir a estratégia e os valores da organização e, pelo
menos uma associação deve diferenciar a mesma e ressoar com os clientes.
0 autor sugere que a identidade essencial deve permanecer constante 5 medida
que a marca passar para novos mercados e produtos, originando um foco e uma
imagem tanto para o cliente quanto para organização.
De acordo com Aaker (2000), a identidade estendida inclui todos os elementos
da identidade de marca que não sejam os da essência e devem estar organizados em
agrupamentos significativos. Conforme o autor, há elementos que não devem estar na
identidade essencial, como por exemplo seus simbolos que podem fazer parte da
identidade estendida com o intuito de gerar maior textura e clareza nos programas de
construção e comunicação da marca.
Aaker (2000) sugere que a identidade essencial apresente entre duas e quatro
dimensões que resumem de forma compacta a visão da marca, e a essência da marca
representa um pensamento único que capture a alma da mesma. A essência da marca
não se limita 5 união dos elementos da identidade essencial, e sim deve ser vista como
um elo que une os elementos da identidade essencial.
Aaker (2000) aponta algumas características que a essência da marca deve
conter:
a) Ressoar com os clientes e impulsionar a proposta de valor;
b) Oferecer uma diferenciação dos concorrentes; e
c) Ser convincente para energizar e inspirar os funcionários e parceiros da
organização.
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Deve-se ter atenção de que a essência da marca é distinta de um bordão. A
essência da marca representa sua identidade, é atemporal, enquanto que um bordão
pode ter uma vida limitada, representando o posicionamento da marca e comunicandose restritivamente ao público externo.
Uma escolha chave é se a essência representará aquilo que a marca é ou aquilo
que marca proporciona. Quando representar aquilo que a marca é a essência da marca
se baseia em um beneficio funcional significativo. Por outro lado, segundo Aaker (2000)
uma estratégia de marca inteligente utiliza uma essência de marca para uma
abordagem mais ampla, baseada em benefícios emocionais e de auto-expressão,
oferecendo uma base de ordem mais elevada para os relacionamentos.
0 sistema de identidade de marca inclui uma proposta de valor, o qual inclui três
benefícios:
a) Funcionais:

representa os principais atributos dos produtos, utilização,

qualidade e valor. Exemplo: Xerox a empresa de documentos digitais;
b) Emocionais: acrescenta riqueza e profundidade à propriedade e à experiência
de uso da marca. Representa um algo mais na hora de o cliente tomar a decisão
de compra. Exemplo: HP ampliando as possibilidades; e
c) Auto-expressão: quando a marca cria e oferece ao cliente/consumidor um
auto-conceito associado à marca que ele está usando.
Essa proposta de valor vai gerar um relacionamento entre o cliente e a marca, e
deve-se assemelhar à um relacionamento pessoal, no qual a marca represente algo
como um amigo, um facilitador do cliente, que ele encare a marca como um ser com
personalidade.
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Por fim o autor sugere algumas dicas na hora em que se for desenvolver a
identidade da marca, entre eles estão:
a) Ligue a marca a um beneficio funcional convincente: a meta deve ser criar
uma personalidade e oferecer benefícios emocionais e de auto-expressão,
baseados na propriedade de um atributo e de um beneficio funcional que os
reforcem;
b) Utilize raciocínios que se encaixem

e se auxiliam: ao desenvolver a

identidade da marca não é necessário a utilização de todas dimensões propostas
pelo modelo, e sim aquelas que apresentem um grau mais elevado de
concordância e de cumplicidade;
c) Gere um insight profundo no cliente: busque aprofundar o conceito da marca
na mente dos clientes, oferecendo atributos diferenciados e gerando emoções
positivas nas experiências de uso;
d) Compreenda os concorrentes: descubra os pontos fortes de seus
concorrentes, posicionamento, anúncios, a imagem que os clientes tem em
relação as suas marcas; etc...;
e) Faça com que a identidade de marca oriente a execução: deve-se assegurar
que a identidade de marca seja bem comunicada e que esteja próxima ao cliente
na hora da decisão de compra, influenciando-o favoravelmente; e
f) Aprimore a identidade da marca: a identidade deve ser constantemente
avaliada e revisada, comprovando que aquilo que a marca aspira está sendo
cumprido.
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2.7 Mix de marketing

Os compostos do mix mercadológicos são cada vez mais utilizados como uma
estrutura mais Ca para projetar a estratégia de marketing. Assim como os economistas
usam dois conceitos centrais para sua estrutura de análise, ou seja, demanda e oferta,

o profissional de marketing vê os mix de marketing como uma caixa de ferramentas
para orientá-lo no planejamento de marketing (KOTLER, 1999).
Neste raciocínio apresentam-se as principais considerações de cada um dos
compostos do mix de marketing, segundo Kotler (1999): produto, prego, distribuição e

promoção.
a)

Produto: a base de qualquer negócio é um produto ou um serviço. Uma
empresa deve ter por objetivo oferecer um produto diferente e melhor,
para que o mercado-alvo venha a preferi-lo e até mesmo paguem um
prego mais alto por ele. Os produtos variam quanto ao grau em que
podem ser diferenciados, podendo ser uma commodity ou um produto
diferenciado.

b)

Prego: o preço difere dos três outros elementos do mix de marketing no
sentido em que gera receita, enquanto os demais geram custos. A

definição de preço pode se dar baseada nos custos, na qual acrescentase um markup aos custos estimados, ou baseada em valor, estimando o
valor máximo que o cliente pagaria pelo produto ou serviço.

c) Distribuição: cada fornecedor deve decidir como tornar suas mercadorias
disponíveis ao mercado-alvo. As duas escolhas são vender os produtos
diretamente ou por meio de intermediários.
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d) Promoção: a promoção cobre todas as ferramentas de comunicação que
fazem chegar uma mensagem ao público-alvo, e essas ferramentas se
enquadram em cinco categorias bem amplas: propaganda, promoção de
vendas, relações públicas, força de vendas e marketing direto.

Além desses quatro compostos o planejamento de marketing passa também pela

análise dos clientes e consumidores e dos concorrentes.

2.8 Pensamento estratégico

A evolução do pensamento estratégico ocorreu e continuará ocorrendo mediante

o desenvolvimento de determinados paradigmas estratégicos, a difusão de novos
modelos de análise, a utilização de novas ferramentas de aplicação e a reciclagem de

idéias anteriores.
Neste raciocínio, Mintzberg et al (2000) no livro Safári de Estratégia apresenta as
escolas do pensamento estratégico, no qual cada escola engloba e complementa a
escola anterior, fazendo relações e descrevendo os aspectos que limitam suas

aplicações.
Inicia a análise com as escolas do design e do planejamento, as quais abordam
a formação de estratégia como um processo formal e de concepção. A construção de

cenários, através da análise de ameaças e oportunidades foi uma importante
contribuição destas escolas, e por outro lado, uma importante limitação para o seu
desenvolvimento foi a falta de flexibilidade na hora de formular as estratégias, tendo
que seguir o que poderíamos chamar de "receita de bolo".
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A escola do posicionamento aborda

o pensamento estratégico como um

processo analítico, e corresponde à terceira das escolas prescritivas. Nesta perspectiva,
a estratégia resume-se a posições genéricas, e o processo de formação estratégica
consiste, portanto, na seleção dessas posições genéricas com base em cálculos
analíticos, sendo o executivo geral o elemento-chave.
0 modelo de análise competitiva e as estratégias genéricas de Porter (1989)
determinaram a essência do posicionamento, com ênfase na análise e na seleção de
estratégicas ordenadas e estáticas. Por outro lado, o fato de que as organizações
devam encaixar-se em um modelo pré-estabelecido desencoraja a criação de novas
categorias a explorar, limitando assim a criatividade e motivação pessoal.
A escola de empreendedorismo aborda o pensamento estratégico como um

processo visionário, que de forma similar à da escola do design centrou o processo no
executivo geral, mas caracterizou-se de maneira distinta das escolas do design e do
planejamento, ao enfatizar o processo ligado nos mistérios da intuição, julgamento e
experiência pessoal. Este tipo de pensamento prevalece, principalmente, em empresas
de pequeno porte e de características familiares, nas quais o dono ou fundador exerce
um papel de lider motivador e um exemplo a ser seguido.
A escola empreendedora, mesmo apresentando características descritivas, ainda
apresenta elementos de natureza prescritiva, e desloca as estratégias de design,
planos ou posições precisas para "visões" como uma representação mental da
estratégia, ganhando assim flexibilidade. Ao estabelecer toda a responsabilidade nas
mãos do lider, esta premissa torna-se arriscada e demanda a busca da construção de
uma organização visionária que exercitando a criatividade possa definir uma visão do
futuro.
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A escola do aprendizado aborda o pensamento estratégico como um processo
emergente e de todas as escolas descritivas, s6 a do aprendizado se transformou numa
verdadeira onda e desafiou as sempre dominantes escolas prescritivas. Nesta
perspectiva, as estratégias são emergentes, pois não busca o que a organização
deveria fazer e sim o que fazer quando confrontada diante de condições complexas e
dinâmicas, e os estrategistas podem ser encontrados por toda a organização e as
idéias de formulação e implementação entrecruzam-se.

O pensamento estratégico começou a ficar mais focado na ação do que na
formulação de pianos a partir da escola do aprendizado. Até sua concepção a principal
preocupação estava no planejamento, como mecanismo de previsibilidade. As
estratégias aqui surgiam durante a própria execução.
A escola do poder aborda o pensamento estratégico como um processo de
negociação. Essa escola defendeu a formação de uma estratégia com base no poder.
Parece existirem duas orientações distintas: a do micro-poder, que vê

o

desenvolvimento de estratégias no interior da organização como essencialmente
politico - um processo que envolve negociação, persuasão e confronto entre atores que
partilham o poder; e a do macro-poder, que considera a organização uma entidade que
usa o seu poder sobre os outros e entre os seus parceiros em alianças, joint-ventures e
outras relações de rede para negociar estratégias "coletivas" no seu próprio interesse.
A escola ambiental aborda o pensamento estratégico como um processo reativo,
no qual o agente central da formação estratégica é o ambiente, tornando a organização
um agente passivo. Aqui as forças de liderança e organização tornam-se submissas ao
ambiente.

O ambiente já havia sido tratado em outras escolas como a do
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posicionamento, porém, com enfoque diferente, sem influência direta na formação de
estratégias.
A escola da configuração aborda o pensamento estratégico como um processo
de transformação e sugere uma integração das idéias das outras escolas. São
apresentados os dois conceitos de configuração e de transformação. 0 primeiro referese ao estado da organização e seu contexto, nos quais a sua estabilidade é intercalada
por periodos de transformação, encarados como saltos para outras configurações.
Sua mais importante premissa se baseia na sustentação da estabilidade
reconhecendo a necessidade de transformação e a capacidade de gerenciamento das
mudanças estratégicas sem destruir a organização, podendo utilizar-se de idéias de
outras escolas, desde de que representam suas configurações particulares.
Outro estudioso do tema estratégia, Richard Whittington (2002) apresenta em
seu livro "0 que é estratégia" quatro diferentes abordagens genéricas para a definição
do pensamento estratégico,

são elas:

clássica, evolucionária, processualista

e

sistêmica.
As quatro abordagens se diferenciam fundamentalmente em duas dimensões: os
resultados da estratégia e os processos pelos quais 6 encarada.
Segundo o autor as abordagens clássicas e evolucionárias vêem a maximização
do lucro como o resultado natural do desenvolvimento da estratégia. Já as abordagens

sistêmicas e processualista são mais abrangentes, não considerando apenas a
maximização dos lucros como resultados das estratégias.
Quanta aos processos, a abordagem evolucionária e a processualista entendem
que a estratégia acontece como resultados de processos casuais, de confusão e do

conservadorismo, ou seja, são emergentes. Por outro lado, as abordagens clássica e
sistémica corroboram que a estratégia surge de processos deliberados.
Ao tentar responder a pergunta "o que é estratégia" cada abordagem tem uma
resposta diferente. Os defensores clássicos, Igor Ansoff e Michel Porter (apud
WHITTINGTON, 2002) concordam que a estratégia é o processo racional de cálculos e
análises deliberadas com o objetivo de maximizar o lucro a longo prazo. Eles defendem
a idéia de que guiados pelos pianos detalhados pela gerência executiva, os
estrategistas, a organização como um todo podem dominar os ambientes internos e
externos.
Evolucionistas como Hannan e Freeman (apud WHITTINGTON, 2002) vão de
encontro à definição clássica de estratégia, afirmando que o ambiente é tipicamente
muito implacável e imprevisível para que se façam previsões eficazes. A natureza
dinâmica, competitiva

e muitas vezes hostil do mercado não permite que as

organizações formulem suas estratégias de forma deliberadamente planejadas. Do
ponto de vista evolucionário é o mercado e não a gerência executiva que define os
rumos da organização, e comparando ao processo biológico de seleção natural, o que
os gerentes podem fazer é tornar suas organizações mais competitivas e se ajustarem
as exigências do ambiente no qual atuam.
Os processualistas, entre eles Mintzberg

(apud

WHITTINGTON,

2002)

concordam que as estratégias emergem de um processo de aprendizado

e

comprometimento. Para os defensores dessa abordagem a estratégia é um processo
continuo e adaptável, no qual a formulação e implementação estão diretamente
relacionadas e não devem ser encaradas como dois processos separados. Autores
como Grant (apud WHITTINGTON, 2002) afirmam que a estratégia envolve uma
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construção sobre competências essenciais, e não corre atrás de cada oportunidade, em
outras palavras o desempenho superior é resultado da capacidade de explorar e
renovar os recursos distintos, tangíveis e intangíveis, ao invés de posicionar e empresa
de mercados certos de maneira certa.
Para a abordagem sistêmica, defendida por autores como Granovetter (apud
WHITTINGTON, 2002), as práticas estratégicas dependem do sistema completo no
qual o processo de desenvolvimento de estratégia está inserido. Porém, dão maior
ênfase ao sistema social, acreditando que as estratégias muitas vezes refletem as
características especificas do sistema em que atua e que pode eleger critérios de
sobrevivência que vão além do resultado financeiro.

0 Quadro seguinte tem o propósito de resumir as principais características das
quatro abordagens estratégicas discutidas brevemente acima.
Clássica

Processual

Evolucionária

Sistémica

Estratégia

Formal

Elaborada

Eficiente

Inserida

Justificativa

Maximização dos

Vaga

Sobrevivência

Local

lucros
Foco

Interna/planos

Interna/politica

Externa/mercado

Externa/sociedade

Processos

Analítica

Negociação/aprendizagem

Darwiniana

Social

Infuencia-

Economia-

Psicologia

Economia/biologia

Sociologia

chave

militarismo

Autores-

Chandle, Ansoff,

Mintzberg

Hannan e

Granovetter

chave

Porter

Surgimento

1960

Freeman
1970

Quadro 2 - As quatro perspectiva sobre estratégia.
Fonte: Whittington (2002, p.46)

1980

1990
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2.8 .1 0 que é estratégia?

Como foi observado, o conceito de estratégia vem ao longo do tempo
experimentando algumas alterações e mais recentemente sendo alvo de discussões
entre os principais autores que trabalham com o tema.
Porter (1989) afirma que a globalização muitas vezes dificulta a atuação das
empresas e sua definição estratégica, perdendo seu posicionamento em vista aos
novos modelos gerenciais propostos. Para escapar dessa "armadilha" as empresas
devem trilhar o caminho da estratégia, no qual os primeiros passos são buscar um
ótimo retorno sobre o investimento a longo prazo e ter bem claro a situação da sua
empresa dentro do setor em que atua.
Ao contrario de que muitos acreditam, Porter (1989) afirma que ao fixar limites a
empresa acelera o crescimento e que a estratégia bem definida implica em impor limites
buscando uma proposta diferente e especial.
Porter (1989) nos ajuda a compreender definitivamente

o que é estratégia,

quando no seu livro Estratégia Competitiva propõe três alternativas de buscar um
posicionamento estratégico: a) diferenciar produtos; b) ser lider em prego baixo; c)
atender a um nicho especifico. De acordo com o autor, as empresas que buscam ser
boas nas três coisas e nunca melhor em uma delas perderiam espaço para aquelas que
se destacassem em apenas uma delas. A estratégia está em definir uma posição única,
identificar-se com uma alternativa, pois as empresas normalmente não dispõem de
recursos suficientes para dar conta de tudo e porque cada estratégia requer uma
cultura organizacional e um sistema gerencial distinto e especifico.
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Porter (1996), em artigo publicado pela Harvard Business Review (HBR) remete
a reflexão do que realmente é estratégia, diferenciando de eficiência operacional,
confundida muitas vezes com estratégia.
Para Porter (1996) a eficiência operacional e a estratégia são ambas essenciais
ao bom desempenho das empresas, porém, ambas funcionam de maneira diferentes. A
eficiência operacional significa exercer atividades semelhantes melhor do que os rivais,
como por exemplo, reduzindo os defeitos dos produtos. Pelo contrário, estratégia
significa exercer atividades diferentes dos rivais ou exercer atividades semelhantes de
um modo diferente.
Em seu livro Vantagem Competitiva, Porter (1989) definia estratégia como sendo
uma con fi guração de atividades internamente coerentes que distinguem uma empresa
de seus rivais, muito semelhante ao apresentado no artigo da HBR. Assim é possível
constatar que a proposta de Porter (1989) está diretamente relacionada a abordagem

clássica apresentada por Wittington (2000) e também as escolas do planejamento e
posicionamento apresentadas por Mintzberg et al (2000).

E

com base nessa concepção de estratégia e levando em consideração alguns

pontos específicos de outras abordagens que este estudo tem o propósito de definir
estratégias para a marca Raphaella Booz.

2.9 Vantagem competitiva

Definido o que 6 estratégia, Porter (1989) considera que a segunda questão
central em estratégia é a posição relativa de uma empresa no contexto setorial,
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afirmando que o seu posicionamento determina se a rentabilidade da empresa está
abaixo ou acima da média da indústria.

0 autor afirma que a base fundamental do desempenho acima da média a longo
prazo é uma vantagem competitiva sustentável.
De acordo com Porter (1989) vantagem competitiva é a capacidade de uma
empresa agregar maior valor do que outras empresas ao mesmo produto. Embora uma
empresa possa apresentar inúmeros pontos fortes e fracas em comparação com seus
concorrentes, existem dois tipos básicos de vantagem competitiva: baixo custo ou

diferenciação.
A vantagem competitiva procura isolar as características de oportunidades

únicas de produtos-mercados que darão à empresa forte posição competitiva. Ela deve
ser necessariamente apropriável, ou seja, deve ser capaz de reter para a empresa o
valor agregado que gerou. Uma vantagem competitiva forma a base para o sucesso

corporativo. Fica evidente que o rumo mais adequado para a futura estratégia
empresarial será aquele em que a empresa possa distinguir-se favoravelmente de suas
concorrentes.
A busca da vantagem competitiva incentiva o desenvolvimento de competências
distintas e direciona para otimização de custos de distribuição ou diferenciação de
maior valor para o consumidor. Os indicadores de vantagem de posição são as
habilidades de altas influências e recursos que fazem o máximo para reduzir custos ou
gerar valor ao cliente. Cada atividade na cadeia de valor de uma empresa
influenciada pelo efeito combinado destes indicadores.

é
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2.9.1 Vantagem competitiva por diferenciação

Como já foi relatada, a diferenciação

é um dos dois tipos de vantagem

competitiva que uma empresa pode dispor, e nesta categoria, de acordo com Porter
(1989), procura ser única em seu segmento produtivo, ao longo de algumas dimensões
amplamente valorizadas pelos compradores e assim, freqüentemente, a empresa é
recompensada pela sua singularidade com um prego prêmio.
Os meios para a diferenciação são peculiares a cada indústria. A diferenciação
pode ser baseada no próprio produto, no sistema de entrega pelo qual é vendido, no
método de marketing e numa grande variedade de outros fatores.
Mesmo diante da importância da diferenciação, suas fontes nem sempre são
bem entendidas. As empresas ainda encaram as fontes de diferenciação de uma forma
muito limitada. A diferenciação não deve ser encarada em termos de práticas de
marketing ou do produto físico, ela pode originar-se potencialmente em qualquer parte
na cadeia de valores ou nos seus elos.
Porter (1989, p.33) explica o que vem a ser cadeia de valores:

Toda empresa é uma reunião de atividades que são executadas para projetar,
produzir, comercializar, entregar e sustentar seu produto. Todas estas
atividades representam a cadeia de valores de uma empresa. A cadeia de
valores de uma empresa e o modo com ela executa suas atividades individuais
são um reflexo de sua história, de sua estratégia, do modo de implementação
de sua estratégia e da economia básica de suas atividades.

A singularidade de uma empresa em uma atividade de valor é determinada por
uma série de condutores básicos, que são as razões subjacentes pelas quais uma
atividade é singular. Sem identificá-los, uma empresa não pode desenvolver os meios
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para a criação de novas formas de diferenciação ou para diagnosticar o grau de
sustentabilidade da diferenciação existente.
Segundo Porter (1989) os principais condutores da singularidade são:
a) Escolha de políticas: com relação às atividades a serem executadas e como
executá-las e incluem: intensidade de uma atividade adota (exemplo, marketing);
tecnologia aplicada na execução das atividades; na qualidade dos insumos
adquiridos; entre outras. Estas escolhas são talvez, o condutor de singularidade
mais prevalente.
b) Oportunidade: a singularidade pode resultar do momento em que uma
empresa começa a executar uma atividade. Sendo a primeira a construir e dar
forma à imagem do produto, por exemplo, uma empresa pode evitar que outros
façam isso, tornando-se singular;

c) Localização: a singularidade pode resultar da boa localização. Uma empresa
deve buscar uma posição estratégica mais adequada à sua cadeia de valores.

d) Inter-relações: a singularidade de uma atividade de valor pode resultar de seu
compartilhamento com outras unidades empresariais, concorrentes ou não.
e) Aprendizagem: a singularidade de uma atividade pode ser o resultado da
aprendizagem sobre como executá-la da melhor maneira. Alcançar uma
qualidade consistente em um processo de fabricação pode ser, por exemplo,
conduzido pela aprendizagem.

f) Integração: o grau de integração de uma empresa pode torná-la singular,
porque ela fica em condições mais adequadas de controlar o desempenho das
atividades e coordená-las com outras. A integração pode também fazer com que
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um maior número de atividades constitua fontes de diferenciação. A integração
pode envolver atividades internas, dos fornecedores e compradores.
g) Escala: uma grande escala pode permitir que uma atividade seja executada

de uma forma singular, gerando economias internas.
h) Fatores institucionais:

Uma boa relação com o sindicato, por exemplo,

permite que uma empresa estabeleça definições singulares das atividades para
os empregados.

Os condutores da singularidade, segundo Porter (1989) variam para cada
atividade e indústria. Eles interagem para determinar até que ponto uma atividade é
mesmo singular. Uma empresa deve examinar cada uma de suas

áreas de

singularidade para ver que condutor ou condutores a fundamentam. Isto será critico
sugerir novas fontes de diferenciação e sustentá-las.
De acordo com Dias (2003) para que um produto alcance a liderança de
mercado e gere vantagens competitivas e valor para o cliente, a empresa necessita
adotar uma estratégia de diferenciação, visando desenvolver um conjunto de diferenças

significativas e valorizadas pelos clientes para distinguir-se dos concorrentes. Segundo
o autor a diferenciação pode ser alcançada de cinco maneiras: diferenciação por prego
ou vantagem de custo; por atributos e benefícios dos produtos; por serviços agregados;
por canal de distribuição ou por imagem da marca;
Conforme Dias (2003) a imagem da marca pode ser entendida como um
conjunto de percepções e associações que o consumidor desenvolve em relação a um
produto ou empresa, sendo considerado um fator muito importante de motivação ao
consumo.
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Em épocas de excesso de oferta e de capacidade instalada as empresas
necessitam buscar diferenciar-se da concorrência. Segundo Levitt (2003) não existe
bens não-diferenciáveis, ou seja, todo produto ou serviço pode se diferenciar. Para o
autor as possibilidades de diferenciação dependem principalmente de uma gestão de
marketing eficaz, que inclua gerenciamento de marca, de produto e de mercado.
Após a revisão teórica apresenta-se a metodologia de pesquisa e, em seguida, a
análise dos aspectos abordados do objeto do estudo de caso, a empresa calçados
Tania e sua marca Raphaella Booz, bem como a aplicação dos principais pressupostos

referente ao desenvolvimento de identidade de marca propostos por Aaker (2000).
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Neste capitulo é apresentada a metodologia de pesquisa utilizada para o
desenvolvimento deste trabalho, a qual consiste numa descrição formal dos
procedimentos, métodos e técnicas utilizados na execução do mesmo.
Para Lakatos e Marconi (1990) o método constitui-se no conjunto de atividades
sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia permite alcançar o
objetivo.
Para facilitar o entendimento de como será elaborada e realizada esta pesquisa,
apresentar-se-6 a metodologia segundo suas características, tipos de pesquisa, tipo de
coletas de dados e fatores limitantes da mesma.

3.1 Caracterização da pesquisa

0 presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa aplicada, na qual se
buscou o conhecimento sobre a gestão estratégica de marcas buscando responder o
problema proposto, sintetizando os resultados do trabalho em propostas de ações
concretas na empresa em estudo. De acordo com Cervo e Bervian (2002), a pesquisa
aplicada é aquela na qual o investigador move-se pela necessidade de contribuir para
finalidades práticas mais ou menos imediatas, buscando soluções para problemas
concretos.
Conforme MATTAR (1999), as pesquisas podem ser classificadas de diferentes
maneiras, de acordo com as variáveis que forem levadas em consideração.
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Quanto ao grau de estruturação da pesquisa e seus objetivos, o presente estudo
caracterizou-se como conclusivo, com procedimentos definidos e objetivos claros que
buscaram responder o problema de pesquisa. Mattar (1999, p.77) define esta pesquisa
como "bastante estruturada em termos de procedimentos, a(s) questão(e5es) e ou
hipóteses de pesquisa está(ão) claramente definida(s) e os objetivos são claros: obter
respostas para as questões ou hipóteses da pesquisa."
Com relação á natureza do relacionamento entre as variáveis estudadas, a
pesquisa classifica-se como descritiva. No presente estudo deu-se a observação, o
registro, a análise e correlação dos aspectos sobre a formação do pensamento
estratégico e a gestão estratégica de marcas proposta pelos mais diversos autores com
o gerenciamento da marca Raphaella Booz. Segundo MATTAR (1999, p. 86),

a pesquisa descritiva é utilizada quando o propósito for: descrever as
características de grupos (...); estimar a proporção de elementos em uma
população especifica que tenham determinadas características ou
comportamentos (...); descobrir ou verificar a existência de relação entre
variáveis.

Para Godoy (1995) quando um estudo é de caráter descritivo e o que se busca é
o entendimento do fenômeno como um todo, na sua complexidade, é provável que uma
análise qualitativa seja a mais indicada.
De acordo com Chizzotti (2001) a pesquisa qualitativa objetiva provocar o
esclarecimento de uma situação para uma tomada de consciência pelos pesquisados
de seus problemas a fim de elaborar os meios e estratégias de resolvê-los.
Para Minayo (1993) a pesquisa qualitativa tem por finalidade responder questões
particulares com um grau de realidade que não pode ser quantificado e trabalha com
um universo de significados mais profundo dos processos e fenômenos estudados.
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Diante dessa abordagem, esta pesquisa apresentou-se sob a forma qualitativa,
não estando baseada no critério numérico para garantir sua representatividade, mas
sim na busca de maiores informações sobre o fenômeno estudado.
Segundo Cervo e Bervian (2002) uma pesquisa descritiva pode assumir diversas
formas, entre as quais o estudo de caso, que o autor define como sendo a pesquisa
sobre um determinado indivíduo ou grupo para examinar aspectos variados de sua
vida.
0 estudo foi realizado sob a forma de um estudo de caso, que segundo YIN
(2001) é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro
de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o
contexto não estão claramente definidos. Gil (1989) define estudo de caso como sendo
um estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita
seu amplo e detalhado conhecimento.
Segundo Chizzotti (2001) o estudo de caso é uma caracterização abrangente de
um caso particular a fim de organizar um relatório ordenado

e critico de uma

experiência, avaliando-a analiticamente e propondo ações transformadoras.
A empresa selecionada foi a Indústria e Comércio de Calçados Tânia Ltda,
localizada em São João Batista, Santa Catarina, e se caracterizou como um estudo de
caso, pois foi direcionado para a interface entre o gerenciamento de marca e sua
aplicabilidade na Raphaella Booz.
Para realização de estudos de caso de qualidade, Yin (2001) destaca a
importância da utilização de seis tipos de fontes de evidências, altamente
complementares: documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta,
observação participante e artefatos físicos. 0 autor acrescenta ainda três princípios
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para maximizar as informações transcendentes das fontes de evidências, os quais
visam estabelecer validade e confiabilidade do estudo de caso: utilização de várias
fontes de evidências, e não apenas uma; criação de um banco de dados para o estudo
de caso; e manutenção de um encadeamento de evidências.
Além da profundidade e detalhamento, para Roesch (1999) existem outros
aspectos que caracterizam o estudo de caso como uma estratégia de pesquisa, a
saber: capacidade de explorar os processos sociais à medida que eles se desenrolam
nas organizações e exploração de fenômenos sob vários ângulos, o que permite
considerar um maior número de variáveis.

3.2 Coleta de dados

Para elaboração deste trabalho, fornecendo o embasamento teórico, foram
efetuadas pesquisas bibliográfica e documental. A primeira, segundo Gil (1995) é
desenvolvida a partir de material já elaborado, como livros e artigos científicos. A
segunda, de acordo com o mesmo autor consiste na pesquisa em materiais que não
receberam qualquer tipo de tratamento analítico. A pesquisa bibliográfica foi realizada
junto aos principais autores sobre os temas de estratégia e gestão de marcas e a
pesquisa documental junto aos registros físicos e virtuais da empresa em estudo, como
memorandos, relatórios e documentos administrativos, além de notas de campo,
considerando que o pesquisador vem atuando na organização em analise.
Com relação à coleta de dados foram utilizadas fontes primárias e secundarias
através das técnicas de observação participante, entrevistas e análise documental.
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Conforme Chizzotti (2001) a observação participante é obtida por meio do
contato direto do pesquisador com o fenômeno observado, para recolher as ações dos
autores em seu contexto natural, a partir de sua perspectiva e seus pontos de vista.
Neste estudo o pesquisador esteve em contato direto com o contexto analisado,
participando inclusive da gestão comercial dos produtos da marca Raphaella Booz.
Para Lakatos e Marconi (1990) a entrevista é um encontro entre pessoas com o
propósito de obter informações a respeito de determinado assunto mediante uma
conversa. De acordo com Cervo e Bervian (2002) a entrevista não é uma simples
conversa, ela é orientada para o objetivo de recolher dados e informações acerca do
objeto de estudo. Além disso, a entrevista possibilita registrar observações sobre o
comportamento e atitude dos entrevistados. Nesse estudo as entrevistas foram
realizadas junto aos principais gestores da empresa,
Quanto aos gestores, foram selecionados o Diretor Presidente, o Diretor
Financeiro, Diretor Administrativo, o Gerente Comercial e o Gerente de Marketing por
estarem diretamente relacionados a gestão dos produtos e da marca Raphaella Booz.
Foram realizadas entrevistas não estruturadas e não disfarçadas junto aos
entrevistados durante o primeiro semestre de 2005. Segundo Lakatos e Marconi (1990)
numa entrevista não estruturada o entrevistado tem liberdade para desenvolver cada
situação em qualquer direção que considera adequada.
Os documentos como fontes de coleta de dados podem assumir formas variadas
como cartas, memorandos, agendas, minutas de reunião, documentos administrativos,
artigos publicados na midia e outros. Não devem ser tomados como registros literais de
eventos já acontecidos, mas devem ser cuidadosamente analisados para evitar
interpretações tendenciosas. Para Yin (2001) os documentos são importantes para
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corroborar e valorizar as evidências oriundas de outras fontes, verificar a grafia correta
e os cargos ou nomes de organizações, fornecer detalhes específicos e fazer
inferências.
De forma análoga aos documentos, os registros em arquivo também são ótimas
fontes de coletas de dados. Geralmente encontrados na sua forma computadorizada,
pode-se exemplificar como sendo registros em arquivo os registros de serviços,
registros organizacionais, dados oriundos de levantamentos e registros pessoais. Yin
(2001) chama a atenção do pesquisador para conferir as condições sob as quais os
registros foram feitos para averiguar seu grau de precisão.

3.3 Limitações da pesquisa

A primeira dificuldade encontrada na realização deste estudo foi a busca por
material bibliográfico especializado no assunto "Gestão de Marcas" resultando numa
certa concentração em poucos autores que tratam do assunto com legitimidade.
Conforme o problema de pesquisa, o estudo se limita a desenvolver e definir
uma identidade para a marca Raphaella Booz e suas relações aos modelos de gestão
de marcas, propondo estratégias em busca de uma vantagem competitiva de
diferenciação. Não foram abordados outros aspectos do composto de marketing, o qual
a gestão de marca faz parte. A implementação destas estratégias e muito menos como
se dará sua manutenção não fará parte da pesquisa.
Alem disso, a pesquisa apresenta as limitações relativas ao método de estudo
selecionado — estudo de caso — ou seja, as conclusões e considerações finais não
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podem ser generalizadas a outras empresas e mercas do mercado da moda, e a um
dos métodos de coleta de dados, o de observação participante, já que o pesquisador
será parte integrante do processo de gestão da marca analisada e membro da família
proprietária do empreendimento, podendo ocorrer análises parciais e emocionais.
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4 ESTUDO DE CASO

Inicialmente num estudo de caso faz-se necessário conhecer o histórico e a atual
contextualização da organização em estudo. Segundo Padula e Vadon (1996) a
reconstituição do passado da organização é necessária para se ter uma visão temporal
e espacial de sua evolução. Esta visão permite aprender com os diferentes
comportamentos e praticas gerenciais adotados pela empresa ao longo de sua
existência.
Como informação preliminar

é

apresentado um resumo técnico do

empreendimento, com a razão social Indústria e Comercio de Calçados Tânia Ltda, que
desenvolve, produz e comercializa as marcas Raphaella Booz e Zabumba. A empresa
atua no setor secundário da economia e esta inserida no segmento calçadista, tendo
como atividades o desenvolvimento, a produção e a comercialização de calcados
femininos. Foi fundada no ano de 1966 e consta atualmente com 221 funcionários
diretos, atingindo um faturamento no ano de 2004 no valor de R$ 18 mi.

4.1 Histórico da empresa

Em seis de outubro de 1951 o jovem Ary Booz, então com 12 anos de idade, pisou
pela primeira vez no chão de uma fabrica de calçados. 0 pai, José Booz, comprou a
vaga para seu filho, que trabalhou como aprendiz durante oito meses sem receber
nenhum salário. Porém, o contato com a produção de calçados logo apurou a noção
para o negócio. E ali aprendeu quase tudo, sabia fazer um par de calçados do inicio ao
fim e adquiriu noção comercial naqueles oito anos que ali permaneceu.
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0 aprendizado deu coragem para arriscar o maior salto de sua vida, montar a sua
própria fábrica de calçados. Em 1959 foi fundada a Calçados Booz, que na época
produzia calçados masculinos. Mas os homens pouco sabiam de moda e era difícil
comercializar esse produto, e esta dificuldade levou a decisão de tomar um rumo novo.
Foi assim que em 26 de abril de 1966, Ary Booz associou-se com Artur Albanaz
para fundar a Indústria e Comércio de Calçados Tânia. O calçado agora era feminino,
Ary Booz comprava a matéria-prima, coordenava a produção e ia vender para os
lojistas de Florianópolis e do Vale do ltajai. Muito diferente de hoje, o desenvolvimento
dos produtos não seguia nenhuma pesquisa, eram os próprios lojistas que mostravam
alguns sapatos de suas lojas e pediam para que fossem produzidos iguais ou similares.
Isto acontecia principalmente pela falta de recursos por parte da empresa para investir
em pesquisa e pela ausência de mão-de-obra especializada na região.
Nessa época também começaram as viagens para Novo Hamburgo — centro
produtor de calçados do Rio Grande do Sul e referência nacional - com o objetivo de
buscar matéria-prima necessária à produção de 100 pares por dia e acompanhar o que
estava acontecendo no mercado calçadista. Nessas idas e vindas conheceu o
modelista Luiz Heleno Muller, que passou a desenvolver os produtos da empresa por
16 anos, não dependendo mais exclusivamente dos "palpites" dos lojistas.
Artur Albanaz tomou rumo próprio na vida, num ano em que a crise bateu à porta
do setor calçadista brasileiro. Em 1969, Ary Booz não sabia o que fazer. Estava
disposto a fechar as portas e se distanciar do segmento produtivo do calçado.
Todavia, ele não contava com o incentivo e apoio do então representante
comercial Mario Cardoso, que mesmo com a crise, acreditava num crescimento do
negócio. Esse era responsável pelas vendas dos calçados Tânia em todo oeste
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catarinense e encorajou o empresário comprar a parte do seu antigo sócio se
comprometendo a não deixar faltar serviço para a empresa.
Daquele dia em diante a Calçados Tânia se manteve firme, aumentou sua
produção, ampliou seus mercados e investiu em tecnologia.
Então veio a era moderna do calçado, e máquinas promoveram aumento na
produção, a profissionalização das relações comercias e as necessidades de mudar a
cada minuto trouxeram novas exigências. Nos anos 70 e 80 a fábrica produzia 150
(cento e cinqüenta) pares por dia e praticamente a produção se resumia ao modelo Luiz
XV em couro, mas a carteira de clientes já incluía os estados de São Paulo, Paraná e
Rio Grande do Sul, além de Santa Catarina.
No inicio dos anos 90, Ary percebeu que já estava na hora de promover a entrada
da segunda geração administrativa na empresa, o seu filho Cláudio Booz. Logo no
inicio de sua gestão, Cláudio Booz e o gerente financeiro Ancelmo da Silva, com mais
de 26 anos "de casa", enfrentaram o maior problema da história da empresa. Foi o
pagamento de uma divida pública referente a uma não adequação do recolhimento de
ICMS, que resultou numa descapitalização quase total da empresa.
Foi nessa época também que a empresa perdeu a marca que a caracterizara por
mais de 20 anos, pois o registro da Calçados Tânia não fora renovado no INPI, o que
deveria ser efetuado periodicamente, e outra empresa acabou por registrar a marca
Tânia.
Dessa forma, a empresa viu-se obrigada a adotar um novo nome para a
comercialização de seus calçados, foi então que surgiu a marca Raphaella Booz. Com
essa mudança houve um redirecionamento na estratégia da empresa, que em 1995
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passou a desenvolver um produto totalmente diferenciado, com materiais italianos, os
quais despontaram no cenário nacional e internacional.

4.2 Estrutura organizacional

A empresa, com 221 funcionários diretos é classificada como de porte médio,
segundo os critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) por
número de empregados.

Como peculiar na indústria calgadista, a maioria dos empregados atua na área de
produção, totalizando 195 funcionários. A área de gestão é composta por três níveis
hierárquicos: presidência,

diretoria e gerência. Cabe ressaltar que na

área de

comercialização a empresa mantém um quadro de 17 representantes comerciais
autônomos contratados, responsáveis pelas vendas dos produtos no mercado interno.
0 Quadro 3 ajuda a visualizar o número de funcionários por setor:
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Setor

N° de funcionários
1

Presidência
Produção

195

Comercial

5

Financeiro

4

PCP (planejamento e controle de produção)

3

Engenharia de produtos

4

RH

2

Marketing

1

Compras

2

Outros (recepcionista,

pessoal de limpeza e

4

manutenção)
221

Total

Quadro 3 - Número de funcionários por setor.
Fonte: dados primários.

A fábrica está localizada, segundo a Associação Brasileira do Calçados
(ABICALÇADOS),

no maior pólo calgadista catarinense, São João Batista,

e

comercializa seus produtos em todo pais e em vários lugares do mundo, como Oriente
Médio, Europa, Estados Unidos e América Latina.
0 objetivo geral da Calçados Tânia é desenvolver, produzir e comercializar
calçados femininos, atendendo as necessidades e desejos de seus clientes, oferecendo
produtos diferenciados e com qualidade, da forma mais rentável possível. Vale ressaltar
que esses parâmetros de qualidades são estabelecidos pelo mercado.
Como visto anteriormente, a maior parte dos colaboradores estão diretamente
envolvidos com a produção, mas, para o fluxo sistêmico de todos os processos, existe
na Calçados Tânia cinco departamentos consolidados: financeiro; comercial; compras
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produção

e recursos

humanos. Outro departamento que está em fase de

implementação é o de marketing.
Estes departamentos estão diretamente ligados aos processos de planejamento,
organização e controle das atividades, buscando atingir aos objetivos da empresa.
A empresa Calçados Tânia usa o critério de departamentalização funcional. No
primeiro nível estão as diretorias financeira, administrativa e de produto. No segundo
nível se encontram as outras funções básicas: comercial, produção,

compras,

marketing, recursos humanos e PCP. Cada diretoria ou gerência ainda pode ser
desmembrada e ter responsabilidades sobre outros pontos, por exemplo, a diretoria
financeira administra a Area de sistemas de informação por ainda se apresentar numa
forma muito simples.
0 organograma da Calçados Tânia está representado na figura 3.

Presidente

Diretoria
Administrativ

Diretoria Financeira

Comercial

Produção

Recursos

Marketing

Diretoria de Produtos

Compras

Humanos
Figura 3 — Organograma da Calçados Tânia
Fonte: dados primários

PCP
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4.3 Formação do pensamento estratégico

Daft (1999) conceitua estratégia como um plano para interagir com o ambiente
competitivo e alcançar os objetivos organizacionais. A Calçados Tânia ainda não
trabalha com um planejamento estratégico estruturado, e neste tópico é abordada a
definição do acordo estratégico estabelecido junto a diretoria no primeiro semestre de
2005, com o intuito de começar a estabelecer um "guia" nas decisões e ações
organizacionais e de fornecer embasamento para o pesquisador realizar o prognóstico
e alcançar um dos objetivos desse trabalho, visto que, atuando como agente de
mudança, é essencial saber e compreender o que a organização pensa e pretende para
si antes de propor as alternativas.
Resgatando a fundamentação sobre a formação do pensamento estratégico ficou
evidente que, na Calçados Tânia, a formação das estratégias funciona como um
processo visionário, centrado no executivo geral e nos diretores, enfatizando aspectos
de intuição, julgamento e experiência pessoal. Outro aspecto evidenciado é que muitas
vezes a empresa posiciona-se numa forma reativa em relação às imposições colocadas
pelo mercado, agindo passivamente diante das forças externas.
Relacionando com as escolas de formação do pensamento estratégico proposto
Mintzberg (2000), constatou-se que o que realmente predomina na formação das
estratégias são as opiniões dos gestores, baseadas na maioria das vezes nos
julgamentos pessoais e em experiências anteriormente vividas, com presença marcante
de expressões como "sempre foi feito assim".
Dentro das abordagens propostas por Wittington (2002) a empresa define suas
estratégias combinando aspectos da dimensão clássica, na qual a justificativa é sempre
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a maximização dos lucros, da processualista, na qual a elaboração e implementação
das estratégias estão diretamente relacionadas, e não são encaradas como dois
processos separados e da evolucionista, na qual a empresa muitas vezes decide no
"rumo" que o mercado define.
A prática mista de várias abordagens estratégicas ou processo de formação do
pensamento estratégico pode funcionar positivamente, porém, observou-se uma certa
confusão e uma aplicação equivocada em relação a alguns pontos.
A flexibilidade exagerada no estabelecimento das estratégias deixa muitas vezes a
organização confusa, tendo como resultado a não compreensão exata do que a
empresa é e almeja de verdade por parte dos funcionários e dos clientes.
A busca indiscriminada na maximização dos lucros às vezes "cega" os executivos
para pontos de vantagem competitiva em relação aos ativos intangíveis, entre eles
marca e gestão do conhecimento.
A implementação das estratégias sem um planejamento prévio faz com que a
empresa tome decisões equivocadas, que poderiam ser evitadas com uma simples
análise do mercado ou mesmo de relatórios internos.
Por fim, a definição de estratégias submissas às forças do mercado deixa a
empresa na mão dos agentes externos, não definindo uma posição firme de como
reagir diante das mudanças.
Após essa avaliação o pesquisador propôs a cúpula administrativa dar um primeiro

passo em busca de definições, do que a empresa é e o que almeja, em relação ao seu
negócio em geral e também em relação a sua marca. Assim foram definidos alguns
pontos estratégicos para Calçados Tânia, começando pela definição de seu negócio:
desenvolver calçados com qualidade e estilo.
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Segundo Kotler (1994), uma missão é desenvolvida pela organização para ser
compartilhada com seus funcionários, administradores, consumidores e outros públicos,
e quando bem definida fornece a todos um senso mútuo de propósito, oportunidade e
direção.

Desta forma, foi determinada a missão da empresa: "Desenvolver e produzir
calçados através da sinergia entre fornecedores, colaboradores, comunidade, sócios e
clientes, buscando surpreender a todos com qualidade e resultados."

A formulação de uma missão especifica de marketing faz-se necessária na
organização, pois mesmo sem contar com um departamento estruturado nessa área,
uma orientação pré-estabelecida facilita o processo de tomada de decisão.
A missão de marketing foi de fi nida como: "Identificar os produtos de maior venda
e buscar alternativas com o propósito de multiplicá-los nos pontos de distribuição, com
base no fortalecimento da marca Raphaella Booz."

A visão compreende a imagem compartilhada daquilo que a organização almeja
tornar-se no longo prazo. Assim, definiu-se a visão da empresa: "Tornar-se referência
nacional de design de calçados femininos para as mulheres entre 15 e 35 anos da
classe A e B ."

Os valores permeiam todas as ações da organização, tanto estratégicas como
operacionais. Nesse sentido foram definidos os seguintes valores: qualidade;
flexibilidade; iniciativa; inovação; responsabilidade social e profissionalismo.
A definição de um público alvo

é

fundamental para estabelecer um

posicionamento claro no mercado em que se atua, possibilitando uma melhor
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compreensão do segmento escolhido e facilitando a definição dos objetivos e
estratégias da empresa. A definição do público-alvo foi baseada nas respostas da
pesquisa realizada junto As consumidoras através de questionários enviados dentro das
embalagens e também pelo feedback proporcionado pelos clientes.

O público alvo para os produtos Raphaella Booz foi definido como: Mulheres de
15 a 35 anos das classes A e B.

4.4 Gestão da marca

Definido e compreendido os principais aspectos estratégicos o pesquisador
avaliou a atual gestão da marca Raphaella Booz.
Recordando alguns pontos da fundamentação, observou-se que em relação ao
processo de criação de identidade de marca proposto por Kotler (1999) a empresa já
tem definido alguns pontos como: nome — Raphaella Booz; cores — verde e rosa; e
logotipo — representado pelos dois "00' do nome Booz. Esses três aspectos são
fortemente trabalhados, podendo ser comprovado em várias ações, dentre elas: o nome
da marca é constantemente utilizado em todas as comunicações com os clientes,
através de cartas e convites personalizados, banners, outdoors, etc. As cores da marca,
o verde e o rosa estão presentes desde a cor do prédio administrativo, as campanhas

publicitárias, as embalagens dos produtos. 0 logotipo funciona principalmente como um
item de personalização nos produtos, sendo impressos nas solas ou desenhados e
bordados nos calçados, fazendo com que o cliente perceba cada vez mais que está
comprando um produto único.
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Em relação à cultura organizacional, percebe-se uma certa confusão por parte
dos funcionários, principalmente pelo fato da empresa trabalhar com uma linha de
produto totalmente diferente dentro dos mesmos processos, tanto produtivos quanto
administrativo. Ou seja, a mesma equipe desenvolve, produz e comercializa duas
marcas de dois tipos de produtos diferentes, não conseguindo definir assim uma
postura única para cada marca.
Dentro da proposta de Aaker (2000) de dividir a gestão de marcas sob o modelo
clássico e o modelo de liderança, ficou muito claro que na Calçados Tânia a gestão da
marca Raphaella Booz é puramente clássica, visto os aspectos a seguir.
A gestão da marca Raphaella Booz é essencialmente tática, respondendo as
necessidades encaradas como imediatas, visando principalmente o aumento das
vendas e conseqüentemente resultados financeiros de curto prazo. Dentro do processo
de criação de identidade é possível constatar uma preocupação exclusiva na formação
da imagem da marca, deixando de lado pontos importantes como personalidade da
marca, as propostas de valor e os relacionamentos.
Como diferencia Aaker (2000), o modelo clássico tem um foco bem limitado, e a
gestão da marca Raphaella Booz apresenta essa característica, principalmente em
relação ao escopo de mercado, buscando atuar em segmentos individuais, ao invés de
desenvolver um programa para nichos múltiplos, e em relação à comunicação,
concentrada exclusivamente ao público externo.
0 gerente de marketing, além de não apresentar nenhuma experiência ou
conhecimento especializado na área, não trabalha em conjunto com a área comercial e
não participa das decisões estratégicas referentes ao negócio da empresa.
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Com o propósito de evoluir gradativamente ao modelo de liderança de marca
proposto por Aaker (2000), buscou-se junto a diretoria desenvolver o que o autor
sugere como o primeiro e mais importante passo para a construção de uma marca lider,
a identidade da marca Raphaella Booz, e em seguida propor alternativas estratégicas
em busca de vantagem competitiva.
Para enriquecer o desenvolvimento da identidade de marca

e propor as

alternativas, buscou-se primeiramente identificar e compreender os principais aspectos
mercadológicos, como: produtos, preço, distribuição, promoção, clientes
consumidores e

e

concorrentes, que influenciam diretamente na definição das

estratégias.

4.5 Identificação dos principais aspectos mercadológicos

"As decisões de marketing determinam quais os produtos que uma companhia
venderá, como serão expostos, a quem serão vendidos, quanto custarão e como serão
distribuídos..." (KELLY e KELLY, 1995, p.89).
0 departamento de marketing está em fase de implementação, e é atualmente
responsabilidade de Rozimari Booz, assessora do diretor-presidente. Pelo pouco tempo
de atuação e falta de experiência nesta área a empresa ainda não pratica todas as subfunções do marketing como a pesquisa e os pianos estratégicos de marketing,
concentrando-se principalmente na publicidade e propaganda. E para isso mantém um
contrato com uma agência de publicidade, responsabilizada pelas campanhas a serem
realizadas, que deverão ser aprovadas pela diretoria da empresa.
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Ultimamente as principais ações empreendidas em parceria com a agência foram
o desenvolvimento e execução de campanhas publicitárias televisivas e impressas.

4.5.1 Produto

Nos últimos dez anos a empresa alterou alguns pontos de seu posicionamento
no mercado, visto que, antes eram produzidos calçados de linhas sociais e direcionada
ao público de classe A.
Hoje, a produção é de calçados que seguem a tendência da moda europeia
adaptada à cultura latino-americana e direcionada a um público mais jovem das classes
A e B. Para seguir a moda européia são realizadas três ou quatro viagens por ano a
essa região para pesquisar o que está acontecendo no mundo da moda, as principais
tendências e os materiais utilizados, além de uma pesquisa continua aqui no Brasil
através de revistas especializadas, entre elas Vogue International e ARSutória.
A empresa, há dois anos, estava desenvolvendo e fabricando produtos com
características um tanto quanto diferentes, por exemplo, com materiais sintéticos, com
pregos mais baixos, direcionados ás redes populares de calçados e, por outro lado,
produtos com materiais mais sofisticados e diferenciados, muito mais caros para o
segmento de butiques. Porém, esse problema foi solucionado. Agora, a empresa
desenvolve, produz e comercializa duas marcas de calçados, a primeira — Zabumba — é
destinada ao público C e D, com materiais sintéticos e pregos mais acessíveis. A
segunda marca

—

Raphaella Booz - considerada "carro chefe" da empresa utiliza

materiais mais elaborados e design diferenciados, destinando-se ao público A e B.
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Por estar inserida no mercado da moda, os produtos da empresa apresentam um
ciclo de vida muito curto, contemplando suas fases de introdução, crescimento,
maturidade e declínio durante uma estação, ou As vezes em espaço de tempo inferior,
ou seja, alguns meses. Mas como toda regra existe algumas exceções, de produtos
que se mantém na fase de maturidade por duas ou mais estações, geralmente por
apresentar características mais comerciais, como exemplo, uma linha de botas de cano
médio, com salto médio (salto 6), com bico tradicional

e com materiais e cores

tradicionais, que são napas nas cores preto, café e bege.
Conforme Kelly e Kelly (1995, p.97) "0 posicionamento de um produto refere-se
maneira como ele se insere no mercado de marcas concorrentes segundo critérios de
comparações relevantes...". Nos dois últimos anos a empresa vem trabalhando com um
posicionamento claro de produto, buscando uma diferenciação por meio de design,
materiais, qualidade e distribuição.

4.5.2 Prego

A determinação do prego é diferente para as duas marcas que a empresa fabrica
e comercializa. Para os produtos da Raphaella Booz, os preços são deliberados após o
desenvolvimento do produto. Já na Zabumba, a determinação do preço é anterior ao
desenvolvimento do produto, ou seja, o produto é fabricado com o preço predeterminado.
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4.5.3 Promoção

Dentro da empresa existe uma equipe de vendas responsável por elaborar os
planos de vendas e controlar os resultados e desvios em relação às metas, além de
realizar o atendimento ao cliente. A venda direta é o principal mecanismo usado pelos
representantes comerciais que mantém cotas mensais de venda levando em
consideração a região e a carteira de clientes atendida por cada um. 0 perfil ideal dos
representantes são pessoas entre 30 e 40 anos, que conheçam o mercado a ser
trabalhado e tenham um amplo conhecimento de calçados. Ainda é muito pequena a
parcela de venda por comércio eletrônico, que é mais usado em transações repetidas
com o mercado exterior.
A mais importante maneira de divulgação, tanto para os mercados interno ou
externo, são as participações em feiras internacionais, como a Couromoda que lança
produtos de inverno e a Francal que lança produtos de verão, ambas realizadas em
São Paulo nos meses de janeiro e julho, respectivamente. No mercado interno a
divulgação é reforçada pela utilização da mídia impressa ou televisiva, com destaque
para campanhas em outdoors, em revistas de moda como a Elle, em jornais regionais
como o Diário Catarinense e em programas televisivos como Malhação, nos intervalos
comerciais.

4.5.4 Distribuição

A distribuição de vendas é realizada por uma equipe de representantes, no total
17, espalhados pelo Brasil, que visitam os clientes atuais e potencias apresentando a
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empresa e ofertando seus produtos. Observa-se que se trata de uma venda pró-ativa,
na qual a empresa, representada pelos seus representantes comerciais, vai até

o

cliente oferecer seus produtos.
Ainda como atividade desta primeira distribuição, acontece a participação em
feiras internacionais de calçados, em São Paulo (BRA) e Las Vegas (EUA), nas quais
realizam-se as principais transações de exportações. Neste caso a distribuição também
se apresenta de maneira pró-ativa, pois a empresa desloca-se ao encontro dos clientes.
A distribuição direta ao consumidor final é atualmente realizada inteiramente
pelos clientes da empresa, as lojas de calçados. Os principais mercados atingidos pelos
produtos da marca Raphaella Booz são as regiões Sul, Sudeste

e Centroeste,

representando aproximadamente 80% dos pontos de distribuição, segundo dados do
sistema de vendas utilizado pela empresa.
Porém, a empresa tem como meta para os próximos anos manter uma rede
própria de distribuição, como muitas outras empresas de calçados já mantém, como a
Arezzo por exemplo.

4.5.5 Consumidores e Clientes

0 perfil sócio-econômico e cultural do público-alvo foi delimitado a partir de
pesquisas feitas junto às consumidoras que preencheram um breve questionário
enviado dentro das caixas de sapato, entre os anos de 2003 e 2004.
O público-alvo da Raphaella Booz são mulheres da classe A e B com idade entre
15 e 35 anos, e as necessidades e desejos desse mercado, e conseqüentemente das
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consumidoras,

é a diferenciação e a qualidade dos materiais, que podem ser

representados pela preferência de pele de couro a materiais sintéticos.
0 cadastramento dos clientes é realizado com o auxilio do sistema Tânia e é de
responsabilidade do departamento de vendas em conjunto com os representantes. Ali
constam algumas das principais informações relativas ao perfil do cliente e o perfil de
compra dele, por exempla, localização e características da loja, que linha de calçados
mais compra, com que freqüência, etc.
Os atuais clientes da empresa vão desde grandes redes de lojas calgadista como
a Dunes de São Paulo e até butiques de shopping centers. São Paulo 6 o maior
mercado da empresa, seguido de Minas Gerais e Paraná. As grandes cidades do
interior desses estados como, por exemplo, Campinas, São José do Rio Preto,
Cascavel, Londrina, Uberaba e Uberlândia são as principais pragas atendidas.
Depois das regiões sudeste e sul, aparece o nordeste, em constante expansão,
para onde a empresa está desenvolvendo linhas de sandálias o ano todo, ao contrário
das outras duas regiões, onde no verão se comercializa sandálias e no inverno sapatos

e botas. Nessa região as vendas estão concentradas nas principais capitais, como
Fortaleza e Recife.
A empresa começou a exportar nos últimos seis anos. No último ano exportou
15% da produção, e em 2005 a meta é de exportar 30%. Os maiores importadores são
das Américas do Sul e Central, Europa e do Oriente Médio, respectivamente, nos

países: Equador, Chile, Republica Dominicana, Panamá, Portugal, Inglaterra, Israel,
Turquia e Kuwait.
Em geral os clientes vêem a marca Raphaella Booz como um produto
diferenciado e de qualidade. Essa informação é obtida pelo relacionamento direto com
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os clientes, seja por parte da empresa ou de seus representantes. As principais
insatisfações e reclamações recebidas dos clientes têm relação, na maioria das vezes,
com problemas dos fornecedores. Estes, em conjunto com a empresa, buscam resolvêlos a fim de minimizar as reclamações e satisfazer os clientes.
Atualmente a fábrica mantém uma carteira de aproximadamente dois mil clientes
ativos nos dois últimos anos e de cinco mil clientes nos últimos cinco anos. Os trabalhos
são voltados para a manutenção desses clientes, pois se torna mais viável para a
empresa mantê-los, levando também em consideração a dificuldade de encontrar novos
clientes para a marca Raphaella Booz.

4.5.6 Concorrentes

Os principais concorrentes da empresa são as fábricas de calçados femininos
catarinenses e gaúchas, como a Dumond, Menfis, Arezzo, Shultz, Ferruci, Século XXX,
dentre outras.
Questionado o diretor-presidente apontou como os concorrentes mais fortes as
marcas Arezzo e Shultz, e os mais diretos, aqueles que disputam no ponto de venda as
marcas Ferruci, Século XXX e Dumond.
Todas essas marcas caracterizam-se por apresentar altos investimentos em
desenvolvimento de produtos. Nesse sentido a Calçados Tânia também apresenta altos
investimentos nessa área, com uma parcela em torno de 25% dos custos da empresa,
compreendendo custos e despesas com viagens, assinaturas de revistas, mão-de-obra,
máquinas, etc.. Os investimentos em marketing representam algo em torno de 3% do
faturamento.
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Como característica das empresas do ramo calçadista, a maioria busca
lançamentos ou inovações em feiras de moda no exterior, principalmente nas cidades

de Milão, Firenze, Bologna, todas na Itália. A Calçados Tânia também visita essas feiras
duas ou três vezes ao ano buscado atualizações das tendências e novas oportunidades
de negócios e de produtos.

4.6 Desenvolvimento da identidade da marca

Resgatando a proposta de formação de identidade proposta por Aaker (2000)
conforme a figura 2, foi realizada uma reunião com os diretores, gerentes de marketing
e comercial para definir os aspectos do modelo proposto.

De acordo com o autor, o desenvolvimento de identidade de marca começa pela
definição de sua identidade essencial, que segundo Aaker (2000) representa os

elementos mais importantes da identidade da marca, refletindo a estratégia e os valores
da organização e, pelo menos uma associação deve diferenciar a marca e ressoar com
os clientes. Dessa forma definiu-se os seguintes elementos da identidade essencial:
qualidade, flexibilidade, juventude e inovação.

0 elemento qualidade diz respeito à dimensão da marca como produto e serviço,
desenvolvendo e produzindo calçados de alta qualidade e oferecendo serviços de
venda e pós-venda de maneira que os clientes

e consumidoras não vivencie

experiências desagradáveis com os calçados da Raphaella Booz nos pés e sejam
surpreendidos pela qualidade no atendimento.
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Outro elemento relacionado à marca como produto é a inovação, caracterizada
pelo alto investimento em pesquisas e desenvolvimentos, com viagens trimestrais aos
principais pólos de moda no mundo, como Paris, Milão, Nova Iorque, em busca de
tendências e materiais diferenciados. Além disso, a empresa conta com uma estrutura
especifica e com uma equipe especializada de estilistas e modelistas técnicos, bem
como, uma equipe de produção das novas coleções.
0 maior investimento feito nessa área ultimamente foi a compra de um programa

de desenho de modelos (CAD-CAM) acompanhado da máquina de moldes dos
modelos, um investimento de aproximadamente 150 mil dólares. 0 principal objetivo é
aperfeiçoar e agilizar o processo de desenvolvimento de novos produtos através desse

tipo de inovação.
A flexibilidade está relacionada á dimensão da marca como organização,
estando sempre disposta a ajustar-se às necessidades especificas dos clientes, desde
o desenvolvimento de linhas únicas para determinados clientes, quanto a flexibilidade
de produção de mais de 300 modelos na linha de produção durante um semestre.
0 elemento juventude representa a marca como pessoa, repassando aos

clientes e consumidoras a imagem de uma marca com as qualidades joviais, bom
humor, espontaneidade, arrojo,

disposição,

modernidade, aspectos estes

representados pelo relacionamento empresa/cliente

e

empresa/consumidora, no

desenvolvimento de produtos diferenciados e também na comunicação da marca,
buscando sempre comunicar-se com os clientes e consumidoras de maneira não muito
tradicional, exemplificado pelo formato de sua homepage e campanhas publicitárias.
Conforme o autor, há elementos que não devem estar na identidade essencial
como, por exemplo, seus símbolos que podem fazer parte da identidade estendida com
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o intuito de gerar maior textura e clareza nos programas de construção e comunicação
da marca. Nesse sentido ficou definido como elemento da identidade estendida as
cores e o logotipo da marca Raphaella Booz (Anexo A).
Definidos os elementos da identidade essencial e da identidade estendida, o
pesquisador junto com a cúpula administrativa de fi niu a essência da marca Raphaella
Booz. Conforme Aaker (2000) a essência da marca não se limita à união dos elementos
da identidade essencial, e sim deve ser vista como um elo que une os elementos da
identidade essencial. Buscou-se definir a essência da marca Raphaella Booz sob uma
abordagem mais ampla, baseada em benefícios emocionais e de auto-expressão,
oferecendo uma base de ordem mais elevada para os relacionamentos. Dessa maneira
a essência da marca Raphaella Booz ficou assim definida: a mulher moderna.
A escolha da essência levou em consideração a relação estreita que existe entre
os elementos da identidade essencial da marca com o estilo de vida da mulher
moderna. Atualmente a mulher esta cada vez mais exigente por relacionamentos

saudáveis e de qualidade, seja na esfera pessoal quanto na profissional. A mulher
moderna está constantemente buscando inovações que facilitem o seu dia-a-dia, bem
como a torne mais avançada. Mesmo com a inserção da mulher no mercado de
trabalho, ela não deixou de ser o alicerce das famílias, tendo que ser super flexíveis
para atender todas as necessidades, profissionais e pessoais. Sem falar na juventude,
uma preocupação incansável por parte da maioria das mulheres em cada vez mais
apresentarem aparências e posturas joviais.
Como foi visto, o sistema de identidade de marca inclui uma construção de uma
proposta de valor, que é gerada pela identidade da marca, e contém benefícios
funcionais, emocionais e de auto-expressão dos produtos ou serviços.
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Nesse raciocínio definiu-se a proposta de valor para a marca Raphaella Booz
elegendo os principais benefícios oferecidos.
Quanto aos benefícios funcionais, que representam os principais atributos dos
produtos, foram definidos os elementos conforto, segurança e estilo. No que diz
respeito ao conforto, os produtos da Raphaella Booz buscam proporcionar a mulher
conforto no calçar e no caminhar. 0 elemento segurança refere-se à qualidade dos
materiais utilizados, bem como à padronização do processo produtivo, os quais
garantem a mulher estabilidade e segurança. Como todo e qualquer assessório de
moda, o calçado da Raphaella Boaz busca oferecer a sua consumidora um estilo
diferenciado, no qual a mulher estará calçando um produto atual com aspectos
diferenciados.
Relativo ao beneficio emocional, que acrescenta riqueza e profundidade
propriedade e à experiência de uso da marca, definiu-se como elementos o orgulho em
estar calçando um sapato da marca Raphaella Booz e a alegria em usar os calçados da
marca em momentos marcantes e divertidos, gerando assim uma satisfação total a
consumidora.
O beneficio de auto-expressão busca oferecer um auto conceito associado a
marca, no qual a mulher se identifica ao estar utilizando seus produtos. A marca
Raphaella Booz busca gerar um conceito de mulher moderna As suas consumidoras,
levando em consideração todos os elementos trabalhados na essência da marca.
Por fim, toda essa proposta de valor vai gerar um relacionamento entre a marca
e o cliente, apresentando características pessoais. Assim, ficou definido que a marca
Raphaella Booz deve representar algo como a melhor amiga da mulher que usa seus

90

produtos, estando presente nos momentos mais importantes e divertidos, no ambiente
de trabalho, no passeio de fim de semana, nas férias na praia, nas festas e bailes, etc...
Definidos os principais aspectos e os elementos do sistema de identidade de
marca, os gestores não podem esquecer de buscar constantemente um aprimoramento
da identidade, através de avaliações

e ajustes necessários à consolidação e

manutenção de uma marca forte.
0 Quadro a seguir auxilia a compreensão com o resumo da identidade da marca

construída:
Essência da marca

A mulher moderna
Identidade essencial
•

qualidade

•

inovação

•

flexibilidade

•

juventude

Identidade estendida

Cores e logotipo
Proposta de valor
•

Benefícios funcionais: conforto, segurança e estilo;

•

Benefícios emocionais: orgulho, alegria e satisfação;

•

Beneficios de auto-expressão: mulher moderna.

Relacionamento

Melhor amiga
Quadro 4 - Resumo da identidade de marca.
Fonte: dados primários
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Alcançado o objetivo de desenvolver uma identidade da marca Raphaella Booz,
passou-se à proposta das estratégias com o intuito de construir e manter uma marca
forte e cada vez mais valorizada.

4.7 Prognóstico e considerações para o gerenciamento da marca

Terminado a identificação dos principais aspectos mercadológicos e definida a
identidade da marca Raphaella Booz, parte-se para a elaboração das estratégias
propostas na busca de vantagens competitivas.

4.7.1 Objetivos

Para que a empresa possa determinar para onde deve dirigir seus esforços, são
definidos os objetivos, os quais representam o que se pretende conseguir com

o

processo de planejamento estratégico.
Desta maneira, foi determinado o objetivo ligado ao desenvolvimento desse
trabalho: desenvolver e consolidar o conceito de identidade da marca Raphaella Booz.

4.7.2 Estratégias de marca

Com o objetivo de marca definido, determina-se como e de que maneira eles
serão atingidos, processo denominado estratégia de marca.
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Estratégia 1: reestruturação do processo de formação do pensamento
estratégico.

Levando em consideração as análises realizadas, constatou-se que o processo
de formação de estratégias é excessivamente concentrado na cúpula diretiva da
empresa e na grande maioria das vezes baseadas em intuições e experiências
pessoais, sendo recomendado uma reestruturação do processo de formação e

implementação das estratégias, na qual haja maior participação dos gestores e balizado
em análises concretas e cientificas.
Estratégia 2: desenvolvimento de uma cultura corporativa em sinergia com a
identidade de marca.

Essa estratégia busca desenvolver e alinhar a cultura organizacional com aquilo
que a marca representa, e para isso, é fundamental que todos que estejam envolvidos
no processo, saibam e reconheçam o valor da marca como expressão da cultura
organizacional e o que esta busca oferecer.
Estratégia 3: realização de uma pesquisa de marketing com enfoque em três
aspectos principais (público-avo; clientes e concorrentes);

A identificação e a compreensão das principais motivações de compra do

público-alvo, do que os clientes mais valorizam em seus fornecedores e as principais
práticas mercadolõgicas dos concorrentes auxiliaram o entendimento do mercado em
que se pretende atuar e assim facilita a definição das ações e programas.
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Estratégia 4: estabelecimento de um programa de parceria com os clientes;
A construção de um relacionamento mais estreito com os clientes contribui no
reconhecimento de suas práticas de compra, necessidades

e

proporcionando assim ao gestor melhor servi-los com produtos

expectativas,
e serviços

personalizados, aumentando o grau de comprometimento dos mesmos.
Estratégia 5: sistematização de um programa de promoção e comunicação da
marca Raphaella Booz;
Essa estratégia busca consolidar a imagem pretendida que a marca Raphaella
Booz representa, através da definição de programas de promoção e comunicação da
marca, como patrocínios, comunicação no ponto de venda, relacionamento com as
consumidoras, etc..

Estratégia 6: desenvolvimento de um programa de franquia;
Mesmo sendo uma estratégia de longo prazo, diferente das outras, a construção
de um programa de franquia é recomendada, visto as vantagens que isso pode trazer
empresa e sua marca, como a distribuição própria e a padronização de comunicação,
como acontece com a marca de calçados Arezzo.

4.7.3 Plano de ações de marketing
Esta fase consiste na especificação do que deverá ser feito para que a empresa
alcance o objetivo tragado, sendo uma conseqüência das estratégias que foram
estabelecidas para atingi-lo. As ações determinadas podem ser visualizadas no Quadro
a seguir:
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Estratégias
1) Reestruturação do processo de
formação do pensamento
estratégico.

Ações
•
incentivar a participação dos diretores e gestores
em cursos em cursos e treinamentos sobre estratégia
empresarial;
elaborar um modelo formal de formação e
•
implementação de estratégias, dando mais atenção 6
aspectos como análise e controle;

2) Desenvolvimento de
uma cultura corporativa em
sinergia com a identidade de
marca.

•
apresentar aos funcionários e vendedores a
essência e os objetivos da marca;
oferecer treinamento aos funcionários e vendedores
•
em busca do alinhamento da cultura corporativa com a
identidade da marca;
•
organizar um código de conduta, estabelecendo
dos funcionários e
orientações e regras nas ações
vendedores, padronizando assim os modos da marca.
identificar as principais características de consumo
•
do público-alvo, através de pesquisas em campo, pelo
site e por questionários enviado dentro das
embalagens;
identificar as principais características do segmento
•
de mercado delimitado com pesquisa realizada
diretamente no campo;
•
identificar os principais concorrentes e suas
práticas mercadológicas.
gestão
de
programa
de
implantar
um
•
relacionamento de clientes;
estabelecer critérios de diferenciação dos clientes
•
para questões como incentivo de marketing, promoções
e desconto.

3) Realização de uma pesquisa
de marketing com enfoque em
três aspectos principais (públicoalvo; clientes e concorrentes).

4) Estabelecimento de um
programa de parceria com os
clientes.

5) Sistematização de um
programa de promoção e
comunicação da marca Raphaella
Booz.

6) Desenvolvimento de um
programa de franquia.

Quadro 5 - Estratégias e ações.
Fonte: dados primários

desenvolver em conjunto com os clientes ações de
•
promoção e comunicação nos pontos de venda, em
favor da imagem da marca;
definir critérios para programas de patrocinios,
•
comunicação impressa, televisiva e na web;
desenvolver um programa de relacionamento com
•
as consumidoras através do clube Raphaella booz,
existente no site.
•
avaliar a possibilidade de extensão da marca para
produtos de acessórias como bolsas, cintos e bijuterias;
recorrer a uma consultoria externa para iniciar o
•
processo de estruturação de franquia.
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A simples definição de estratégias e ações não garantem o alcance de nenhum
objetivo traçado. Os próximos passos como execução, manutenção e controle são tão
ou mais importantes para o sucesso almejado.
A execução das ações estratégicas não faz parte dos objetivos desse estudo, no
entanto, as propostas aqui sugeridas serão apresentadas aos diretores e gestores da
empresa Calçados Tânia, que fará suas avaliações do que a organização encara como
prioridade nesse momento, e o pesquisador como agente interno de mudança colocase a disposição na contribuição para realização das ações e conseqüentemente para o
alcance do objetivo.
A seguir uma breve sugestão de manutenção e controle para o plano de Kb- es
proposto.

4.7.4 Manutenção e controle

0 sucesso da implantação do objetivo definido somente dar-se-6 com um
acompanhamento constante da execução das ações, bem como da revisão de suas
estratégias. A manutenção do objetivo dar-se-6 da seguinte forma:
a) Missão e Visão: análise para verificar se está sendo utilizada como referência
para a tomada de decisão;
b) Valores: verificação se as decisões e ações estão em conformidade com os
valores da empresa;
c) Ambiente interno e externo: avaliação constante para observar novos fatos
que mereçam ser inclusos no plano;
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d) Objetivos: exame de fatos do ambiente interno e externo que possam implicar
em mudanças de algum objetivo;
e) Estratégias: exame de fatos do ambiente interno e externo que possam
implicar em mudanças de estratégias; e
f)

Plano de ações: acompanhamento pró-ativo

dos prazos

e

recursos

adicionais, antecipando-se aos fatos.
Caso seja constatado algo não programado ou incorreto no piano, serão
aplicadas ações corretivas imediatas, evitando futuros problemas.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusão

0 estudo sobre o tema gerência de marcas demonstrou que uma série de
dinâmicas completamente nova está surgindo e estas contribuirão para o sucesso ou
fracasso de uma marca no mercado.
0 aumento de valor da marca como um dos principais patrimônios das empresas
deriva diretamente da expansão da concorrência, do crescimento da comoditização dos
produtos e serviços e da banalização das tecnologias de produção e gestão.
A expansão da concorrência gera inicialmente um processo de busca de
diferenciação real dos produtos e serviços, bem como de aumento da qualidade, porém
o próprio mecanismo acelera a similaridade funcional, pois as novidades são
rapidamente incorporadas no padrão de mercado e o mesmo passa a contar com elas
como certas, aliadas sempre com uma redução de prego constante.
Uma saída encontrada pela maioria das empresas é rever a aperfeiçoar sua
base tecnológica de gestão e produção, de forma a ganhar eficácia e poder competir
dentro da equação alta qualidade a baixo prego. Toda via a banalização das
tecnologias é uma tendência irreversível, estando ao alcance de todos.
Com tudo isso, o campo de gerência de marca passa a ser cada vez mais
importante na busca de vantagens competitivas sustentáveis, através da construção e
manutenção de marcas fortes, desenvolvendo identidades únicas que estejam
alinhadas às necessidades, expectativas e estilo de vida das consumidoras.
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Nesse sentido buscou-se nesse trabalho desenvolver uma identidade

e

estratégias para a marca de calçados Raphaella Booz como elemento distintivo de
competitividade no mercado consumidor calgadista.
Após a finalização do estudo, constatou-se que a metodologia utilizada esteve
coerente com os objetivos da pesquisa. A etapa descritiva contemplada no plano
metodológico, bem como a análise qualitativa, cumpriram papel fundamental para o

êxito da mesma. As técnicas de coleta de dados utilizadas apresentaram-se totalmente
satisfatórias para o bom andamento e realização da pesquisa.
No resgate teórico acerca da gestão de marcas, foi observado a evolução do
conceito de marca, passando de um simples elemento de identificação para algo com
valor imensurável para a empresa e ponto chave no relacionamento com os clientes e
consumidores. Poucos são os autores que trabalham com esse tema, porém, os que
estudam trabalham com propriedade, oferecendo ferramentas práticas para execução
de suas propostas.
Ainda sobre a gestão de marca, ficou evidenciado que aspectos emocionais e de
auto-conceito representam a grande parcela na criação da identidade da marca, e os
relacionamentos construidos entre marca e cliente significam muitas vezes o diferencial
competitivo de mercado. Outro ponto a destacar é a importância do alinhamento da
cultura corporativa com a identidade da marca, devendo ser construída e mantida com
base nos modos da marca.
Em relação à formação do pensamento estratégico e vantagem competitiva, ficou
claro que a estratégia de negócio deve estar diretamente relacionada a identidade da
marca, a qual pode funcionar como elemento distintivo de competitividade,
representando uma diferenciação num mercado tão comoditizado.
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O breve diagnóstico realizado referente à formação do pensamento estratégico

na Calçados Tânia, à gestão da marca Raphaella Booz e a identificação dos principais
aspectos mercadológicos contribuíram de forma essencial para o alcance dos outros
objetivos. Foi possível observar que a formação das estratégias ocorre
predominantemente sob um processo visionário, sem muitas análises e controles,
sendo sugerido uma reestruturação desse processo, vital para qualquer organização,
bem como foi definido alguns elementos estratégicos, entre eles, definição de negócio,
missão, visão, missão de marketing, valores e público-alvo.
Sobre a gestão da marca Raphaella Booz observou-se que a mesma apresenta
características de uma gestão clássica, segundo critérios propostos por Aaker (2000),
com um foco limitado, em busca de resultados financeiros a curto prazo, com objetivos
exclusivamente de aumento de vendas e participação no mercado. Nesse sentido
também foi sugerido ações mais abrangentes, aumentando o foco nos resultados e
objetivos, entre eles desenvolvendo uma identidade de marca.
A identificação dos principais aspectos rnercadológicos (produto, prego.
distribuição, promoção, clientes

e

consumidores

e

concorrentes) enriqueceu a

contribuição para o alcance dos outros dois objetivos.
0 objetivo de desenvolver uma identidade de marca para Raphaella Booz foi
completamente alcançado. Ficou definido quais os elementos essenciais da marca
(qualidade, inovação, juventude e flexibilidade), sua essência (mulher moderna), qual a
sua proposta de valor — considerando seus benefícios — e o relacionamento que deve
ser construido com suas consumidoras, de melhor amiga.
Na execução do último objetivo foi proposta uma série de estratégias e ações
que podem funcionar e contribuir para que a marca Raphaella Booz represente
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Calçados Tânia um diferencial competitivo. As estratégias abrangeram questões como:
reestruturação do processo de formação das estratégias; desenvolvimento de uma
cultura corporativa alinhada à identidade da marca; realização de pesquisas de
marketing; programas de parceria com clientes; sistematização de programas de
promoção e comunicação da marca e; desenvolvimento de um programa de franquia.
Respondendo a indagação que orientou esse estudo, foi verificado que tanto o
desenvolvimento da identidade de marca como a elaboração de estratégia para a
marca Raphaella Booz podem funcionar como elemento distintivo de competitividade
para a Calçados Tânia, considerando os pontos tratados acima.
Por fi m, sendo esse estudo um instrumento de avaliação final do aluno, o mesmo
considerou importante destacar alguns pontos em relação ao curso de graduação que
contribuíram diretamente para realização deste trabalho. Destaca-se a importância das

disciplinas relacionadas ao marketing

e

estratégia, com enfoque à Estratégia

Mercadológica e Direção Estratégica. Disciplinas com aspectos predominantemente
práticos foram de fundamental contribuição, visto o "treinamento" do aluno ao longo do
curso, deixando-o mais preparado para a realização desse trabalho final.

5.2 Recomendações para estudos futuros

Recomenda-se para futuros estudos o aprofundamento das questões ligadas
identidade da marca e sua comunicação, interna e externa, explorando mais os
aspectos emocionais e de auto-expressão.
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Além disso, é fundamental para a melhoria da qualidade de futuros trabalhos
sobre a marca Raphaella Booz, informações diretas do campo, que pode ser alcançada
através da execução de uma das estratégias e ações propostas.
É interessante também verificar a aplicabilidade do modelo proposto por Aaker
(2000) em outras empresas, preferencialmente empresas ligadas ao mercado da moda,
observando se os itens de análise realmente estão concentrados naqueles que o autor
sugere.
Finalmente recomenda-se estudos de acompanhamento para cada estratégia e
ações propostas, visto que cada uma engloba aspectos diversos

e complexos,

questões internas e externas, buscando até mesmo contribuições de consultorias
externas.
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ANEXO A

