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TUDO QUE
É SÓLIDO SE
DESMANCHA
NA WEB
O mundo digital tem se especializado
em construir e arruinar marcas na
mesma espantosa velocidade. Entenda
por que – e o que isso significa para o
branding dos próximos anos
Por André Cauduro D’Angelo*
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rkut. Fotolog. Nokia. My Space.
Second Life. BlackBerry. FourSquare. Yahoo!. A lista de marcas extintas ou condenadas à irrelevância nos
últimos anos é longa e comporta desde
os meteoros imprevisíveis até as veteranas calejadas. Em comum entre elas
está a causa mortis, o universo digital,
não por acaso nascedouro da maioria
também. Dada a velocidade com que
nomes surgem e somem, talvez não
seja demasiado afirmar que nunca o
mundo dos negócios acompanhou
tamanha quantidade de marcas a
repousar em berçários e cemitérios.
Ineditismo suficiente para que se procure entender por que tal fenômeno é
uma marca (com o perdão do trocadilho)
dos tempos atuais e não tende a arrefecer nos próximos anos.
Comecemos com um breve estudo
de caso, o da BlackBerry, descrito em livro lançado em 2015, no mercado norteamericano, e ainda sem tradução para o
português (Losing the Signal, de Jacquie
McNish e Sean Silcoff). A Research in
Motion (RIM), criadora do produto, era
uma obscura fornecedora canadense
de tecnologia até fins dos anos 1990,
quando lançou seu gadget arrasa quarteirão, o gerenciador de e-mails portátil
(e não um smartphone como os atuais; os
primeiros BlackBerries ofereciam apenas
correio eletrônico). O produto era uma
versão bastante melhorada dos dispositivos que tentavam levar o computador
para a palma da mão, mas não o faziam
a contento: o BlackBerry até era grande
para o padrão dos telefones celulares
da época, mas não a ponto de rivalizar
em dimensões com qualquer notebook,
podendo perfeitamente ser carregado
no bolso do paletó, na pasta, na mochila
ou na bolsa; oferecia um teclado físico,
o que assemelhava sua experiência de

utilização à de um computador convencional; permitia troca de e-mails através
de um sistema próprio de mensagens,
com segurança e baixo consumo de
bateria; não sobrecarregava a nascente
rede de banda larga; e permitia que executivos despachassem de praticamente
qualquer lugar, a qualquer hora. Estava
criado um vício entre os usuários e um
sucesso da tecnologia.
Não por muito tempo. A RIM nadou
de braçada no mercado que criou
até a chegada do iPhone, em 2007. O
telefone da Apple vinha com outra
proposta, na qual, aliás, os líderes do
BlackBerry não punham muita fé: tela
sensível ao toque – o que exigia toda
uma adaptação do usuário –, navegador, e-mail e mais praticamente tudo
o que um computador convencional
oferecesse. Um conjunto de utilidades que,
inevitavelmente, consumiria bateria e
tornaria lentas as conexões de internet,
como bem imaginavam os engenheiros
da RIM, mas também proporcionaria
diversão aos seus proprietários – coisa
que um BlackBerr y era incapaz de
fazer. Durante um período, os gadgets
se especializaram: BlackBerries para o
ambiente profissional e iPhones para a
vida pessoal. Porém, logo se criou em
torno dos smartphones à la Apple uma
infinidade de aplicativos, bem como
floresceram as redes sociais, enquanto
os aparelhos da RIM permaneciam iso-
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lados em uma espécie de bolha digital.
Daí para as áreas de TI das empresas
iniciarem o movimento de BYOD (bring
your own device, ou seja, traga seu
próprio aparelho), em que incentivavam
funcionários a usarem seus dispositivos
pessoais no ambiente de trabalho, foi
um pulo. iPhones, Samsungs Galaxy,
Motorolas Razrs e equivalentes estavam
liberados entre os executivos, relegando
o BlackBerry à irrelevância.
Jacquie McNish, jornalista coautora
de Losing the Signal, afirmou, em entrevista à newsletter da Wharton School,
reproduzida pelo Portal AMANHÃ, que
o caso RIM/BlackBerry reflete a atual “(...)
era de ruptura constante. Não importa
onde você esteja, há um jeito novo de
fazer as coisas que é mais eficiente, que
desafia o jeito antigo”. Continua McNish:
“É a história da velocidade com que se
dá a corrida tecnológica atual”, pois é
“fácil inovar hoje em dia (...). Nos velhos
tempos (...) havia enormes barreiras de
entrada porque gastavam-se montanhas
de dinheiro com fábricas. (...) Hoje, isso
desapareceu”.
De fato, se existe algo que assemelha
as companhias de tecnologia, hoje, é o
fato de concentrarem seus esforços na
inteligência por trás dos dispositivos
que desenvolvem, e não na manufatura,
geralmente terceirizada para países
emergentes (sem falar nos criadores de
aplicativos, que nem disso precisam).

“Se existe algo que assemelha as
companhias de tecnologia, hoje,
é o fato de concentrarem seus
esforços na inteligência por trás
dos dispositivos que desenvolvem”
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Perda de sinal: livro enumera lições sobre
a BlackBerry, uma vítima do sucesso

Como consequência, as barreiras de
entrada do setor caem e permitem o
surgimento de players menos conhecidos
e nem sempre ao alcance do radar da
concorrência. Daí ser mais importante
manter-se capaz de monitorar o mercado,
adivinhando preferências dos consumidores, acompanhando o movimento dos
rivais e transformando insights em pesquisa e desenvolvimento, do que imobilizar
capital em grandes ativos físicos. A ascensão e a queda do BlackBerry, por sinal,
situam-se exatamente nessas searas, de
análise do mercado e de desenvolvimento
de produto. Os dispositivos anteriores,
que inauguraram o mercado de gadgets
manuais, como os Palms Pilots e outros
malsucedidos, serviram para mostrar que
a infraestrutura de TI e a capacidade das
baterias dos aparelhos eram insuficientes
para comportar muitas funções. Concentrar-se em uma, apenas – no caso, envio
e recebimento de e-mails –, tornaria o
produto mais funcional aos olhos do consumidor. Menos era mais naquela época.
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E foi mais, muito mais, para as vendas
de BlackBerry e para os lucros da RIM.
A ponto de obscurecer a visão de seus
executivos quando um novo aparelho
desafiou a lógica que eles mesmos haviam consagrado. Steve Jobs, que se
recusava a desenvolver um smartphone
até observar o sucesso do BlackBerry, resolveu entrar nesse mercado propondo
o oposto: mais funcionalidades em um
mesmo aparelho. Consumiria banda
de conexão e bateria, sim, mas e daí?
O hábito de ter o mundo na palma da
mão fascinou (e fissurou) o consumidor
gradualmente, obrigando as operadoras
de telefonia a rever sua infraestrutura
de acesso à internet. Demorou para que
a RIM percebesse que a regra do jogo
havia mudado. Aferrada ao seu princípio
de concentração em poucos atributos,
a empresa enfrentou lenta e gradual
decadência; primeiro, cedendo preciosas fatias do mercado de consumidores
finais do primeiro mundo; depois, do
de executivos. Restou-lhe a liderança
em países emergentes, como o Brasil,
perdida logo adiante também. Curioso,
aliás: quando os BlackBerries se tornaram febre no mundinho corporativo
brasileiro, em fins da década de 2000,
a RIM já estava condenada no primeiro
mundo. Uma queda que começou “quase
imperceptível”, segundo os autores de
Losing the Signal, mas que se acentuou
com o passar do tempo, emprestando
ares melancólicos, quando não tristes,
à derrocada da companhia canadense.

Lições
A essa altura, com esse ensaio perdido em meio a páginas que relatam
o Top of Mind de inúmeras categorias
de produtos e serviços, e não só de eletrônica e tecnologia, o leitor de AMANHÃ
deve estar se perguntando por que tratar

de um case tão específico e aparentemente distante da realidade empresarial
brasileira. Eu poderia responder que ele
permite que discutamos vários aspectos
relacionados à gestão de maneira geral,
e não só aqueles atinentes às empresas
de tecnologia, o que não deixa de ser
verdade, como veremos a seguir. Mas
prefiro iniciar chamando a atenção do
leitor para outro fato, mais importante:
o de que, em breve, todos os negócios
serão negócios de tecnologia, fruto da
associação dos mais cotidianos objetos
às potencialidades do universo digital.
Exemplos não faltam. Quem encabeça a pesquisa de fronteira na indústria
automobilística, mormente com os carros autodirigidos? O Google. E startups
desconhecidas, como Drive.ai, Zoox
e Cruise (esta última prudentemente
adquirida pela Chevrolet, que, à semelhança de outras montadoras convencionais, tem apresentado seus lançamentos
em feiras de eletrônicos antes mesmo
de levá-los aos salões do automóvel;
“os carros de hoje são computadores
com rodas”, garantiu, muito apropriadamente, um analista que acompanha
atentamente essa migração).
Quem promete revolucionar o varejo, com botões de reposição para
cada produto da despensa que, uma
vez apertados, disparam uma ordem de
compra no supermercadista, habilitado
a entregar a mercadoria, usando um
drone, diretamente na casa do cliente?
A Amazon (ou o Google Express, seu
concorrente em fase experimental).
Quem matou as videolocadoras, feriu
de morte a TV aberta e, de modo menos
intenso, mas nem por isso indolor, a TV
fechada? A Netflix.
Quem está sugando as energias –
digo, as receitas – dos grandes grupos
de mídia tradicional, especialmente os de
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jornais e revistas? O Facebook e o Google
(este último, vice-líder em faturamento
publicitário no Brasil, só perdendo para
a Rede Globo).
Quem amedronta os táxis e as montadoras de automóveis? O Uber. E quem
pode colocar a indústria hoteleira em
maus lençóis? O Airbnb.
Quem está disposto a revigorar a
indústria de relógios, colocando todas as
funcionalidades ora encontradas nos celulares no pulso do consumidor? A Apple.
Quem irá transformar cartões de
débito e crédito em obsolescências
dignas da idade da pedra, tão logo o
reconhecimento digital transforme os
smartphones em meios de pagamento?
A Apple. Ou o Google. Ou outra empresa
desse naipe.

Todos esses negócios vão vingar?
Desconhecemos, e se a resposta no futuro for um sonoro não, ninguém poderá
se dizer muito surpreso. O mundo empresarial – e o da internet e dos aplicativos,
em especial – vive de apostas e, inclusive
por isso, é liderado por companhias nativas, os chamados pure players digitais e
não as da velha economia. Aventurar-se
em novas tentativas custosas em matéria de tempo e recursos humanos e
materiais exige algumas pré-condições.
A primeira, de enxergar o mundo sob o
prisma da tecnologia. Não é por acaso
que as montadoras veem-se, hoje, a
reboque do Google, e os varejistas, da
Amazon – em seus setores de origem,
eles não se habituaram a pensar o mundo
de um ponto de vista diferente do da
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manufatura e do varejo convencionais,
respectivamente. Quanto mais consolidada e estável uma indústria, menos
provável que a inovação radical surja de
suas entranhas.
É uma pré-condição estar preparado
para o inevitável fracasso de algumas
experimentações, preparação esta que
se dá em duas frentes. Na primeira, de
natureza cultural, o objetivo é evitar
que a frustração de uma experiência
malfadada não contamine o ambiente
corporativo e freie novos investimentos. Tolerar a ambiguidade e enxergar os passos em falso como lições a
serem inseridas no dicionário corporativo, no melhor espírito learning by
doing (aprender fazendo), é mais indicado do que se apegar a pseudocertezas e

Receitas de mídias
tradicionais estão
migrando para o Google
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esconder, envergonhada, seus insucessos. A outra frente de preparação para os
reveses é de natureza material, e volta-se
a permitir que tentativas sucessivas de
inovação possam ser financiadas até
se alcançar um sucesso. Nesse caso, ter
um portfólio de produtos ou negócios
diversificados ajuda. A RIM ressentiu-se
de não ter fonte de renda alternativa ao
BlackBerry, enquanto rivais como Google
e Apple tinham no sistema de buscas e
nos computadores e tocadores de música, respectivamente, lastro para bancar
eventuais investidas malsucedidas no
território dos smartphones.
A última pré-condição para encarar as
empreitadas do mundo digital é ter uma
mentalidade tipicamente tech na área de
desenvolvimento de produto. Isso significa lançar novidades para serem testadas,
criticadas e melhoradas com os insights
dos clientes, e não levadas pretensamente prontas e acabadas ao mercado. A
chegada de um produto ou serviço ao
mercado é apenas uma das etapas de
seu contínuo desenvolvimento, no qual
o time-to-market é decisivo. É melhor
algo bom em pouco tempo do que algo
perfeito em uma eternidade. E, se algo
fracassa, que sirva ao aprendizado, nada
mais – apego é palavra proibida nesse
setor. Das tentativas de novos serviços e
produtos do Google, 40% dão errado e
vão simplesmente para a lixeira.
Atentas a essa realidade, algumas
empresas da economia convencional
movimentam-se. Exemplos não faltam:
a Ford criou um centro de pesquisas, chamado Smart Mobility, cuja missão
é prospectar o futuro do automóvel a
partir da perspectiva digital;
a BMW pretende que metade dos
seus funcionários, nos próximos cinco
anos, sejam engenheiros de software,
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Tecnologia sobre rodas:
Ford estuda o automóvel
do futuro a partir da
perspectiva digital

prontos a criar tecnologias automotivas
para os produtos da própria marca e passíveis de serem licenciadas para rivais;
a Electrolux lançará no segundo
semestre um novo forno, dotado de uma
câmera, que permite o monitoramento
do assado pelo celular, auxiliado por um
aplicativo que indica a melhor temperatura
para preparar cada receita. A ambição é,
em alguns anos, ter máquinas de lavar que
identifiquem o tipo de roupa com a qual
estão sendo abastecidas e decidam autonomamente qual modo de lavagem usar;
a divisão de transportes da General
Electric não quer se limitar a oferecer
locomotivas para o sistema ferroviário,
como também investe pesado em
monitoramento de desempenho dos
trens, através de sensores instalados nos
veículos, para otimizar seu desempenho;
a Cielo, alarmada pelo crescimento das fintechs (startups de serviços
financeiros), investiu em empresas de
tecnologia que orbitam em torno da

operadora de cartões de débito e crédito,
sem necessariamente fazer parte de sua
estrutura (o que lhes garante autonomia
para seguir uma agenda própria, sem
interferência da Cielo);
falando em setor financeiro, 40%
dos altos executivos de seguradoras
mundiais, entrevistados pela consultoria Capgemini, afirmam ver no Google
um potencial concorrente aos seus
negócios, por deter capacidade de levantamento e processamento de dados
capazes de subsidiar decisões atuariais
e comerciais. E oito em cada dez executivos do setor financeiro ouvidos pela
PwC acreditam que as fintechs podem
abocanhar até um quarto do mercado
de serviços financeiros nos próximos
cinco anos.
Todos, absolutamente todos os
setores mencionados acima, bem como
outros tantos ao redor do mundo, têm
um temor em comum: ser “uberados”– neologismo que, por confiar na
inteligência do leitor de AMANHÃ, me
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“O CEO do Google, Larry Page, já ensinava que, na
indústria da tecnologia, é preciso se sentir um pouco
desconfortável para permanecer relevante”
dispenso de explicar. E têm razão para
isso. Quando o mundo da informática
invade o da economia tradicional, vale a
máxima que o recém-falecido fundador
da Intel, Andie Grove, popularizou: só
os paranoicos sobrevivem (título, aliás,
de um famoso livro seu, publicado nos
anos 1990, e ao qual o CEO do Google,
Larry Page, prestou um tributo indireto
esses tempos, ao afirmar que, “na indústria da tecnologia, você precisa se
sentir um pouco desconfortável para
permanecer relevante”). Para Grove,
ocorreria uma revolução se setores
tão diversos quanto os de energia e
farmacêutico assumissem algumas

características típicas do de tecnologia,
como os ciclos de desenvolvimento de
produto mais curtos, nos quais os saltos de desempenho e a capacidade de
inovação se acentuassem, obedecendo
a uma proporção geométrica, exponencial, e não aritmética, linear. Pois então:
a revolução chegou.

E as marcas com isso?
Que implicações essa nova realidade
traz para o branding? O que os gestores
das marcas mencionadas (ou esquecidas)
no Top of Mind devem levar em consideração nos próximos anos? Seguem
algumas considerações:

1. Marcas morrem junto com
produtos e modelos de negócio
no mundo da tecnologia. São indissociáveis
deles. Não foram apenas as marcas citadas
no início deste artigo que se perderam
na poeira do tempo – foram companhias
inteiras, ideias, formas de ver o mundo
digital. A própria web mencionada no título
já é uma antiguidade – a expressão, embora
popularmente usada para se referir à internet de maneira geral, refere-se na verdade
à WWW, a rede de navegação –, hoje, passível de substituição pelos aplicativos para
mobile. E marcas combalidas geralmente
não justificam esforços no sentido de uma
reabilitação, pois...

A Amazon promete
revolucionar o varejo ao
entregar a mercadoria
usando um drone
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Todos os setores da
economia ao redor do
mundo têm um temor em
comum: ser “uberados”

2... as marcas envelhecem rápido nesse universo, visto que sua atratividade está diretamente relacionada à
capacidade de renovar continuamente o
interesse dos consumidores pelo que oferecem, tarefa nada fácil diante da profusão
de novidades com as quais se depara todos
os dias. O apego não é um bom conselheiro
na hora de decidir pela manutenção de
uma marca ou criação de uma nova; melhor
é conformar-se com a ideia de que, atualmente, marcas se parecem mais com as
borboletas, cuja vida útil é pequena, do que
com tartarugas, que percorrem uma longa
jornada – analogia para lá de simbólica, por
sinal. A RIM poderia ter enfrentado melhor
os celulares de tela sensível ao toque se
tivesse atirado a marca BlackBerry ao mar,
mas não o fez.
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3. A propósito: dada a multiplicidade
de possibilidades que a economia digital oferece, marcas que nascem

muito associadas a um produto ou setor são candidatas
naturais a envelhecer mais
cedo. Nomes descritivos de uma ativi-

dade correm o risco de ficar defasados
rapidamente, e/ou de não permitirem
uma extensão natural do portfólio
de negócios. Ganham força, por isso,
nomes genéricos, formados por palavras
simples e universais, facilmente pronunciáveis em qualquer idioma – como Uber,
por exemplo.

marcas devem ser pensadas como plataformas às quais serão acrescentados
4. Por esse motivo,

novos produtos ou serviços à medida
que novas potencialidades sejam descobertas. Essas potencialidades podem
ser tecnológicas, evidentemente, mas
também mercadológicas – incluindo,
aqui, aquelas geradas pelo usuário/
cliente. Hoje, nenhum negócio oferece
tamanha oportunidade de ter valor
criado pelo consumidor quanto
o da tecnologia. O Facebook só é a rede
social universal porque seus cadastrados
se dispõem a expor nela a sua vida, e o
Twitter só conserva relevância porque virou uma forma de acompanhar os acontecimentos do mundo em tempo real, a
partir do relato de seus usuários. Quem
criou a utilidade (e a importância) dessas
duas plataformas foram os consumidores; as empresas se tornaram apenas
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facilitadoras do processo, incentivadoras
das ações que se direcionavam para um
caminho que lhes era conveniente e para
o qual acabaram se adaptando ao longo
do tempo.
5. Ah, sim, e não custa lembrar:

planejar e fazer são coisas
semelhantes num cenário como
o digital, instável, mutante e abrupto.
Pode ser inútil elaborar grandes e
longos planos para ativos baseados no
mercado, como as marcas. A gestão de
uma marca é tão reflexiva quanto ativa;
pensar e agir ocorrem simultaneamente,
e errar e voltar atrás fazem parte do
jogo. Daí que...

6... a adaptabilidade seja uma
capacitação mais valiosa do
que a consistência em muitos momentos – mudar quando as circunstâncias mudam pode ser mais importante do
que manter-se fiel a um conceito, ideia
ou a qualquer outro princípio que tiver
norteado a criação da marca e do negócio. “Menos é mais” era o mantra da RIM
– e assim permaneceu até a água bater

no umbigo. “Pivotar”, um neologismo
importado do inglês, é a palavra de ordem nos tempos atuais: significa mudar,
trocar, inverter (vem do pivô, jogador
do basquete responsável por armar as
jogadas, e recomeçá-las ou alterá-las totalmente, quando necessário). “Quando o
jogo muda (...) você tem de pivotar para
outro jogo”, reconheceria tardiamente
um dos fundadores da RIM.

Estágio simbólico
Ano passado, ganhou destaque na
imprensa a notícia de que o publicitário
Jacques Lewkowincz, cofundador da
agência Lew’Lara/TBWA, vendeu as ações
de sua empresa e se tornou, aos 70 anos,
estagiário no escritório paulistano do
Google. Não um estagiário qualquer, claro
– tem vaga cativa no estacionamento, na
qual acomoda sua Mercedes-Benz e não
se sujeita ao bandejão na hora do almoço.
Mas um estagiário com as características
que se espera de um bom aprendiz –
humildade e disposição para absorver
conhecimento –, todavia abençoado por
uma óbvia vantagem em relação aos seus
pares mais jovens: a notável experiência.
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As marcas tradicionais – ou seja,
aquelas nascidas no século passado, independentemente da década – devem
se espelhar no caso de Lewkowincz e,
humildemente, pleitear um estágio simbólico no mundo digital. A disseminação
da banda larga (início dos anos 2000), a
criação das redes sociais e o surgimento
dos smartphones (metade para o final da
década de 2000) foram rupturas suficientemente grandiosas para sacudir a maneira
como se pratica marketing atualmente –
mas podem parecer diminutas perante o
potencial impacto da nascente economia
da colaboração e do compartilhamento,
assim como da popularização das impressoras 3D e da internet das coisas, que vêm
por aí. Não precisam – nem devem, aliás –
apagar da memória o que fizeram ao longo
do tempo, ou mesmo abandonar o que
sabem em prol de manuais novidadeiros.
Devem, sim, reconhecer que os tempos
mudaram e que, ao menos neste instante,
a ordem é aprender – para pelo menos
candidatar suas marcas (e empresas) a
destinos mais auspiciosos do que aqueles
cumpridos pelos tantos nomes citados na
abertura deste artigo.

“As marcas tradicionais – ou seja,
aquelas nascidas no século passado,
independentemente da década
– devem se espelhar no caso do
publicitário Jacques Lewkowincz,
70 anos, cofundador da agência
Lew’Lara/TBWA e, humildemente,
pleitear um estágio simbólico no
mundo digital”
53

