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é um movimento de conexão entre pessoas  
e Marcas através do Propósito.

Ele é coletivo, colaborativo e atuante. Convida 
pessoas e Marcas a encontrarem seus Propósitos 
e entenderem que suas atitudes podem ter um 
impacto positivo no mundo.

PI é cheio de significado. Vem da matemática, se 
desdobra e nos permite entender, através dos 
números, o que as pessoas esperam e admiram nas 
Marcas que mais consumimos.

Conheça mais sobre os conceitos e o estudo que 
realizamos e venha fazer parte desse movimento.  
É sempre tempo de descobrir o seu Propósito.

PI
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Com 25 anos de experiência, conhecemos de perto o desafio que é essa construção no Brasil. Não que aqui 
não exista empreendedorismo ou inovação – muito pelo contrário. A questão é a necessidade de quebrar os 
paradigmas do passado, de uma cultura de ciclo vicioso que desperdiça valor.

Foi querendo mudar essa cultura que nos tornamos porta-vozes do mantra: “metodologia e mensuração de 
resultado não é chato, é essencial”. Quando? Sempre. 

Metodologia é método, para criar estratégias, manter a capacidade de execução e viabilizar a implementação.  
É o melhor caminho para sobreviver nesse mundo VUCA (Volátil, Incerto – Uncertain, Complexo e Ambíguo), 
onde tudo muda o tempo todo.

Nesse contexto, o Propósito passou a ser um conceito cada vez mais importante na construção de um ciclo 
virtuoso de valor. Propósito não é modismo e nem brandês, é o ponto de encontro entre Marcas e pessoas, e tem 
papel fundamental para essa sobrevivência.

Há três anos, em parceria com a Officina Sofia, fomos às ruas confirmar com os consumidores brasileiros aquilo que 
nosso olhar de especialista já nos dizia: Propósito é valor, e é um valioso caminho para as Marcas evoluírem. Assim, 
em 2015, lançamos a TIP (Transparência, Inspiração e Propósito), pesquisa que colocava em pauta o papel das 
Marcas e avaliava a influência do Propósito no momento de compra e relacionamento.

Hoje lançamos o PI Index, um estudo que aprofunda essa análise e suscita novas reflexões. Quais Marcas o 
consumidor mais valoriza e por quê? O que ele considera mais relevante? Como podemos medir a atuação das 
principais empresas que fazem negócio no Brasil? O resultado você poderá ver nas próximas páginas. Temos 
boas surpresas, inclusive que nosso consumidor está reconhecendo o que é valor.

Mas nossa intenção vai além desses resultados. Estamos fortalecendo um movimento, que provoca e 
desafia as Marcas a encontrarem seus Propósitos e a entenderem seu impacto positivo no mundo. Afinal, 
esse é o NOSSO Propósito.

Há muitos anos, nós da Ana Couto construímos estratégias de Marca. 
E, há muitos anos, reforçamos a ideia de que Marcas, assim mesmo 
com M maiúsculo, são muito mais que representações gráficas. Vão 
além do logo para representar o valor intangível construído do seu 
alinhamento com o Negócio da empresa e a Comunicação com os seus 
públicos. Esse tripé para a gente é Branding.
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Antes de conferir o resultado do estudo, um aprofundamento na 
metodologia Ana Couto de trabalho. Vamos mergulhar nas Ondas 
do Branding e seus conceitos, premissas e comportamentos, 
abrangendo as dimensões de Marca, Negócio e Comunicação.

Um olhar especialista sobre organizações evolutivas. A Laje, 
plataforma de inovação da agência Ana Couto, compartilha seu 
conhecimento sobre o papel das relações dentro de um ecossistema 
de valor para se sobreviver em um mundo que não para de evoluir.

Aquilo que você não pode esquecer. Os principais pontos de 
aprendizado sobre o conteúdo deste material.

Um ranking que revela a posição das Marcas mais consumidas 
e reconhecidas pelos brasileiros nas Ondas do Branding, os 
seus principais indicadores e os grandes aprendizados de como 
avaliar a sua força.

PI é Propósito e Imersão, Propósito e Impacto, Propósito e 
Interação. É plural e imprescindível. Aqui, foi dividido em capítulos 
para uma melhor leitura.

PARTE II – PI 
PROPÓSITO E INDEX

PARTE III – PI 
PROPÓSITO E INOVAÇÃO

PARTE IV

PARTE I – PI
PROPÓSITO E INSPIRAÇÃO



PROPÓSITO E 
INSPIRAÇÃO

PARTE I - PI: 
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Marcas fortes constroem valor e geram resultados. O segredo? 
Alinhamento entre Marca, Negócio e Comunicação: criando uma 
personalidade diferenciada, consistente, relevante e proprietária; 
defi nindo números que o negócio precisa atingir e ofertas de 
produtos/serviços para se chegar lá; construindo relacionamentos 
de valor e engajando as pessoas.

Parece simples e quase óbvio, mas no dia a dia vemos que há muitas empresas que olham apenas uma ou 
outra dimensão, dedicando pouco esforço para criar esse ciclo virtuoso.

Ao invés disso, seguem no outro, o vicioso, que pode reduzir sua chance de sucesso. Um ciclo que se explica 
por uma história de pouca atenção à construção de valor. Como um país de commodities, nos acostumamos a 
ver nossas Marcas derraparem ano após ano. Talvez isso justifi que estarmos entre as maiores economias do 
mundo, enquanto nossas Marcas, algumas tão grandes aqui dentro, são ainda muito incipientes na competição 
entre as mais valiosas globalmente.

E qual o problema desse desalinhamento? Bem, acima de tudo, desperdício. Quando cada área puxa para 
um lado, gera muito esforço e pouco resultado. As ações táticas perdem a visão do todo e não constroem no 
longo prazo, além de custarem tempo e dinheiro.

Por outro lado, o ciclo virtuoso se retroalimenta do alinhamento sinérgico entre Marca, Negócio e Comunicação. 
Um tripé vitorioso, que consideramos o Branding em sua mais pura concepção. A Marca sabe seu papel no mundo, 
entrega sua promessa, entende quem é seu público. E isso é condição básica para se conseguir resultado. 

CICLO VICIOSO CICLO VIRTUOSO

NEGÓCIO
não fornece produtos/
serviços que entregam a 
promessa, causando alto 
churn e baixa retenção

NEGÓCIO
cria produtos/serviços que 
respondem à promessa e 
surpreendem com boas 
experiências

COMUNICAÇÃO
não conversa com o 
público-alvo, exigindo 
altos investimentos 
sem construção no 
longo prazo

COMUNICAÇÃO
gera engajamento 
e diferencial para 
aumentar a fi delidade

MARCA
não constrói identidade e  
não trabalha pelo Propósito, 
tornando-se pouco relevante 
e diferenciada

MARCA
cria identifi cação com 
os consumidores e gera 
impactos positivos no 
mundo



8PROPÓSITO E INSPIRAÇÃO

Ok. Agora que entendemos como funciona esse alinhamento, vamos ver como ele atua 
em cada Onda do Branding. Antes, claro, vamos ver o que são as Ondas do Branding.

Lembra do nosso mantra? Metodologia para a gente é essencial! E isso se aplica 
aqui também. Para entender os diferentes tipos de relacionamento das Marcas 
com as pessoas, criamos uma divisão em ondas: na primeira, o mais importante 
para uma Marca é ser conhecida, para, então, vender melhor; na segunda Onda, 
mais que vender produtos/serviços, começamos a ver um aumento da percepção 
de valor e a criação de uma conexão emocional com as pessoas; enquanto na 
terceira, o foco é no engajamento, na construção de um ecossistema de valor e 
impactos positivos. O tal do Propósito.

E uma premissa importante aqui: as Ondas do Branding não são excludentes. A 
ideia não é evoluir de uma para outra, como se estivéssemos passando de fase. 
Mas, sim, evoluir nas dimensões Marca, Negócio e Comunicação nas três Ondas. 
Até porque, pensando em Marcas da Onda 3, por exemplo, não adianta ela ter um 
Propósito claro e relevante se não entregar o básico, em termos de produto/serviço.

Todos sabemos que o objetivo principal das empresas é vender. Afinal, o lucro 
é o oxigênio do negócio. Mas esperamos que isso aconteça de forma honesta, 
autêntica e transparente, sem perder relevância ou qualidade do produto/serviço 
oferecido. Por isso, estar bem nas três Ondas é fundamental para garantir 
sustentabilidade, o que reverbera no lucro diretamente.

Aqui, vamos aprofundar o que está por trás de cada Onda do Branding. 

ONDA #1
Na Onda 1, o grande drive das empresas é estimular as pessoas a comprarem seus 
produtos/serviços com um apelo de melhor custo-benefício. 

Para isso, a Marca precisa ser conhecida. Quanto mais ampla for a audiência de uma 
campanha, melhor. Os motes mais comuns são promoções, oportunidades e preço, 
que dão resultados mais imediatos nas vendas.

Nesse viés de Marcas centradas no produto, existe um relacionamento transacional 
entre elas e consumidores, pautado em uma entrega funcional: há uma necessidade 
específica, que é atendida através do consumo daquele produto/serviço. 

O foco do negócio é lucro e a estratégia de comunicação é vender uma Marca que 
tenha awareness. 

Um exemplo prático: estão nesta Onda Marcas de hospedagem que oferecem um 
quarto no famoso esquema bom, bonito e barato. São ideais para quem quer viajar 
e está buscando o melhor custo-benefício. Em outro mercado, podemos pensar em 
uma Marca de sabão em pó que vende um produto para quem quer lavar a roupa com 
eficácia. Simples assim: comprou, levou.
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ONDA #2
Empresas na Onda 2 querem estar mais próximas de seus clientes. Fazem isso 
entregando qualidade de atendimento, conveniência e relacionamento, indo além do 
custo-benefício para criar valor. São Marcas que criam conexões emocionais, abrem 
diálogos e são centradas no consumidor.

Em um mercado muito mais competitivo e globalizado, as pessoas são mais 
informadas e exigentes, e o comportamento de consumo se pauta por uma 
Proposta de Valor relevante que se conecte às suas necessidades e desejos.

Os benefícios emocionais se complementam aos funcionais para orientar o mercado. 
Mas quem dita as regras são mesmo os consumidores, que estão no centro do jogo.

Voltando aos exemplos da Onda 1: aqui, quem oferece hospedagem deve 
se adaptar a necessidades e desejos específicos de quem viaja, oferecendo 
experiências relevantes. No caso do sabão em pó, o consumidor ainda precisa de 
roupas limpas com eficácia, claro, mas dá preferência a opções que tornem sua 
experiência mais simples, porque assim sobra mais tempo para o que realmente 
importa: cuidar da sua família.

ONDA #3
Na Onda 3, a definição do Propósito é o grande fio condutor que parte da Marca e 
alinha Negócio e Comunicação. Aqui, as Marcas não enxergam o lucro como sua 
principal razão de existir. Também não se baseiam apenas em uma relação próxima 
com os seus consumidores. Elas atuam de acordo com sua própria visão de mundo.

Essas Marcas possuem clareza sobre o seu papel e buscam fazer uma diferença 
no mercado, construindo ecossistemas de valor e envolvendo diversos atores para 
compartilhar impactos positivos.

Seu drive é criar soluções melhores, integradas, de forma mais rápida e com menor 
custo, sempre ancoradas no seu Propósito. Assim, formam um modelo de negócio 
verdadeiramente disruptivo e com potencial para um crescimento exponencial.

Vamos aos nossos exemplos novamente: nesse universo da Onda 3, quem 
busca hospedagem passa a criar impactos positivos dentro de uma comunidade 
que estimula trocas e transformações mútuas. No caso do sabão em pó, de 
uma Onda para a outra o que conta é tempo de qualidade com a família. Neste 
contexto, a preocupação é com a água e o meio ambiente, ajudando a cuidar do 
planeta e de todas as famílias.
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Oferta 
Produto no centro 

Benefício
Funcional

Relação Marca-consumidor
Transacional

Relação empresa-fornecedor
Cadeia de produção

Equação de valor
Custo-benefício

Mercado de referência
Categoria de produto

Consumidor  
Individualista

Oferta 
Consumidor no centro 

Benefício
Emocional

Relação Marca-consumidor
Fidelidade

Relação empresa-fornecedor
Cadeia de valor

Equação de valor 
Valor agregado

Mercado de referência
Dores individuais

Consumidor  
Hedonista

Oferta 
 Propósito no centro 

Benefício
Compartilhado

Relação Marca-consumidor
Colaborativa

Relação empresa-fornecedor
Comunidade de soluções integradas

Equação de valor 
Troca de valores

Mercado de referência
Impacto na sociedade

Consumidor  
Participativo

AS PREMISSAS DAS 
ONDAS DO BRANDING
Com todas essas evoluções, encaramos novos desafios. Falamos de um momento 
em que os gestores de Marca devem adaptar a maneira como enxergam a própria 
entrega e seu mercado de referência para construir valor.

ONDA 1 ONDA 2 ONDA 3
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ONDA 1

Um quarto com o melhor 
custo-benefício pra quem 

quer viajar.

Um sabão em pó que limpa 
roupas sujas com efi cácia.

Uma hospedagem que se 
adapta às necessidades do 
viajante como se fosse sua 

própria casa.

Experiência de lavar roupa 
fi ca mais fácil para você só 

ter que se preocupar com a 
felicidade do seu fi lho.

Uma comunidade que 
proporciona às pessoas 

vivenciarem uma sensação de 
pertencimento em qualquer 

lugar que se hospedem.

Omo, assim como você, se 
preocupa com o uso efi ciente da 

água e a preservação do planeta, 
cuidando do futuro do seu fi lho.

ONDA 2 ONDA 3

Produto eletrônico com 
bom desempenho que 

cabe no bolso.

Um carro seguro.

Tecnologia que 
facilita sua vida.

Um meio de locomoção 
adequado às suas 

necessidades.

Rede de alta tecnologia 
compromissada em 

contribuir com um futuro 
próspero para a sociedade e 

para o mundo.

Um mundo com 
energia limpa.

Complementando os exemplos que trouxemos ao longo do texto, o quadro 
abaixo mostra como algumas das Marcas mais lembradas pelo consumidor se 
comportam de forma consistente nas três Ondas.



PROPÓSITO 
E INDEX  

PARTE II - PI: 



13PROPÓSITO E INDEX

Com tanta mudança no contexto e, 
consequentemente, no entendimento do que é 
construção de valor atualmente, como medir a 
atuação das empresas para resultados de longo 
prazo? Foi esse questionamento que nos levou ao 
nosso novo estudo, o PI Index. 

Como falamos no capítulo anterior, as Ondas se complementam. Podemos 
enxergá-las, então, como uma espiral crescente, onde as empresas trabalham de 
forma contínua e progressiva o alinhamento entre Marca, Negócio e Comunicação.

O PI Index, mais do que um ranking, avalia as Marcas que estão na cabeça, no 
coração e na vida dos brasileiros, trazendo aprendizados sobre a forma como 
elas estão surfando as Ondas do Branding de forma consistente no Brasil, e os 
desafios que encontram pelo caminho.

A pesquisa foi estruturada e desenvolvida pelo time de Valuation da agência Ana 
Couto e aplicada por meio de um questionário estruturado online para uma base 
de 1.021 pessoas.

METODOLOGIA

PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Centro-Oeste
8,6% 12,7%

18,8%

Nordeste

59,9%
SudesteSul

58,1%
Feminino

41,9%
Masculino

mais 
20 mil reais

1,5%

*renda familiar mensal

entre 
15 e 20 mil reais

4,3%
entre 

10 e 15 mil reais

9,2%
entre 

5 e 10 mil reais

31%
entre 

3 e 5 mil reais

54%

17 a 20
anos

3,9%
21 a 29

anos

30,4%
30 a 39

anos

26,7%
40 a 49

anos

21,2%
50 a 60 

anos

17,8%

$

Mestrado /
Doutorado

2,8%
Pós-

graduação

18%
Superior
Completo

38%
Cursando

Ensino Superior

15%
Ensino 
Médio

25,1%
Ensino 

Fundamental

1,1%
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Você já deve ter percebido que nossa premissa é trabalhar Marca, Negócio e 
Comunicação de forma alinhada. Vamos reforçar essa ideia e mostrar como ela 
ajuda a medir a performance das principais Marcas consumidas do Brasil nas 
Ondas do Branding.

Só pra ficarmos na mesma página, algumas definições:

Marca abrange aspectos que surgem da relação entre a empresa e seus 
consumidores, aqueles que refletem a construção de valor e são determinantes 
na escolha ou decisão de compra para eles.

Negócio contempla o modelo de operação das empresas e a sua interação com 
fornecedores e parceiros. Para o consumidor, é percebido pela entrega de aspectos 
mais tangíveis da promessa da Marca, como produto, precificação e experiência.

Comunicação é resultado da habilidade das empresas progredirem de uma 
comunicação de mão única para um diálogo com seus consumidores, formando 
uma rede de pessoas genuinamente engajadas.

DIMENSÕES DE AVALIAÇÃO

NEGÓCIO COMUNICAÇÃO

MARCA
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ETAPAS DO ESTUDO

LEMBRANÇA 
ESPONTÂNEA

PONDERAÇÃO 
DOS KPIs

PI INDEX 
POR ONDAS

PI INDEX - 
MARCAS PI

Após apresentar a definição de cada Onda do Branding, perguntamos 
aos consumidores: “quais Marcas te vêm à cabeça quando falamos em 
cada uma das Ondas?”

Olhando para a definição das Ondas, identificamos 14 KPIs* que medem a 
atuação das empresas em Marca, Negócio e Comunicação. Mas será que 
todos têm o mesmo peso? Os consumidores responderam, pontuando 
cada indicador em uma escala de 1 a 5.

A relativização do resultado nos fez chegar ao peso ponderado de cada 
um dos KPIs. Com esse peso, pudemos conhecer também a pontuação 
máxima possível para cada indicador, que chamamos de benchmark.

Os entrevistados avaliaram a atuação das empresas mencionadas 
espontaneamente na primeira etapa dentro das dimensões de Marca, 
Negócio e Comunicação. A avaliação foi feita a partir da pontuação dos 
indicadores usando, novamente, uma escala de 1 a 5.

O resultado nos revelou as Marcas benchmark para cada KPI, que se 
tornaram referência de performance excelente para cada indicador.

Chegamos ao cálculo do Index das Marcas PI ponderando a pontuação das 
Marcas nas três dimensões e em todas as Ondas do Branding. O Index 
revelou também o resultado de predisposição de compra em cada Onda.

1.

2.

3.

4.

*KPI: Key Performance Indicator, indicadores que medem o desempenho da operação de uma empresa.

pouco 
importante

muito 
importante

péssimo ótimo
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1. RESULTADOS DE 
LEMBRANÇA ESPONTÂNEA

ONDA 1 - LEMBRANÇA ESPONTÂNEA DAS MARCAS

QUAIS SÃO AS MARCAS QUE VÊM À CABEÇA DAS PESSOAS QUANDO 
APRESENTADAS A CADA ONDA DO BRANDING?

ONDA 1

0

2%

1%

3%

4%

5%

7%
7,5%

5,6%

3,7%
3,4% 3,4%

3,1%
2,7% 2,6%

2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 1,9%

6%

1,9% 1,9% 1,9% 1,7% 1,6% 1,4% 1,2%

Como vimos, na Onda 1 estão as empresas cujos produtos/serviços são 
escolhidos através de uma decisão prioritariamente por preço. Os consumidores 
conhecem a Marca porque ela anuncia na mídia e reforça a motivação de compra 
baseada no custo-benefício e em promoções.

Quando estimulamos a lembrança espontânea pela defi nição de Marcas da 
Onda 1, as mais mencionadas foram Nestlé e Omo, ambas Marcas de consumo. 
Isso nos mostra que são reconhecidas por uma entrega de qualidade por um 
preço acessível. Mas quando fazemos um fi ltro para ter uma visão das Marcas 
típicas dessa Onda, excluindo aquelas consideradas nas outras, Marcas de varejo 
ganham destaque na visão do consumidor. Dia%, Casas Bahia, Ricardo Eletro, 
Carrefour e Extra são as mais mencionadas.

ONDA 1 - REPRESENTATIVIDADE POR SETOR

Varejo

Alimentos e Bebidas

Outros*

Beleza

Calçados, Moda e Acessórios

Tecnologia

40%

23%

22%

6%
5%

3%

*Outros: inclui Marcas de 35 setores da 
economia avaliados no total
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ONDA 2 - LEMBRANÇA ESPONTÂNEA DAS MARCAS

0

4%

2%

6%

8%

10%

12%
11,2%

7,4%
6,4%

5,6% 5%
4,5% 4,1%

3,2%
2,8% 2,6% 2,2% 2% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,2%

ONDA 2 - REPRESENTATIVIDADE POR SETOR

Relembrando os principais drivers da Onda 2: aqui estão empresas que buscam 
proximidade com seus clientes. Vão além do custo-benefício, criam conexões 
emocionais e são centradas no consumidor. Certo?

Com o estímulo de lembrança espontânea da Onda 2, Nestlé continua a liderar 
o ranking e ganha a companhia de outras Marcas de alimentos e bebidas, como 
Coca-Cola, Cacau Show, Danone e Garoto. Esta categoria, por estar presente 
no cotidiano das pessoas, passa a ter uma grande representatividade quando 
fechamos para uma visão dos setores mais associados a esta Onda. Vale destacar 
ainda o aparecimento espontâneo de Nubank, que vem crescendo como uma 
referência de experiência de Marca.

ONDA 2

Varejo

Telecom

Financeiro

Tecnologia

Alimentos e Bebidas

Outros*

Beleza

Calçados, Moda e Acessórios

38%

23%

14%

12%

5%

4%

2%

1%

*Outros: inclui Marcas de 35 setores da 
economia avaliados no total
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ONDA 3 - LEMBRANÇA ESPONTÂNEA DAS MARCAS

ONDA 3 - REPRESENTATIVIDADE POR SETOR

0

4%

2%

6%

8%

10%

12%

13,6%

6,5% 6,2%
5,4%

5%
4,5% 4%

2,9% 2,6% 2,2% 2% 1,9% 1,9% 1,7% 1,6% 1,3% 1,1% 0,9% 0,8%

14%

1,6%

Representam a Onda 3 as empresas que atuam a partir de um Propósito, 
lembram? São aquelas que não priorizam o lucro, e vão além de vínculos 
emocionais. Engajamento e impacto positivo no mundo são suas forças.

E quando o assunto passa a ser Propósito, a Marca com maior lembrança 
espontânea é Natura. Se damos um zoom nos setores, aliás, o mercado de 
beleza, como um todo, se destaca, junto com o de tecnologia.

As Marcas de tecnologia, além da presença cada vez mais indispensável no cotidiano 
das pessoas, se benefi ciam do esforço para entregar experiências melhores para os 
consumidores. Samsung, Apple, LG e Google são as Marcas mais lembradas.

ONDA 3

Varejo

Telecom

Financeiro

Tecnologia

Alimentos e Bebidas

Outros*

Beleza

Calçados, Moda e Acessórios

37%

19%

19%

14%

5%

3%
2%

1%

*Outros: inclui Marcas de 35 setores da 
economia avaliados no total
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2. RESULTADOS DA 
PONDERAÇÃO DO PESO 
DOS KPIs
Essas foram as Marcas mais lembradas. Ok, mas e agora? Para trazer mais 
insumos relevantes para a pesquisa, pedimos aos entrevistados que dessem 
notas para os 14 indicadores que impactam suas decisões de compra. 

Esses indicadores geraram um KPI (Key Performance Indicator) de avaliação 
para o desempenho de cada uma das Marcas lembradas na fase anterior. Assim, 
conseguimos entender quais desses KPIs realmente fazem diferença para as 
pessoas: se é melhor preço e promoção, atendimento ou preocupação com o 
meio ambiente, por exemplo. O próximo passo foi classificar o que de verdade 
importa para as pessoas em cada uma das Ondas. 

Nosso trabalho, então, foi fazer a ponderação desses dados todos para gerar 
informação relevante. Percebemos, por exemplo, que a dimensão de Negócio é 
a que tem peso maior para os consumidores. O fato de ela medir a entrega da 
promessa das Marcas teve papel importante nesse resultado. Na dimensão de 
Marca, a percepção de impacto positivo foi o destaque na opinião dos entrevistados. 
Já na de Comunicação, presença em mídia se mostrou menos relevante. 

KPIs POR DIMENSÃO PESO RELATIVO

Negócio

Tem bons preços e promoções 8,3%

Tem bons produtos e serviços 8,4%

Tem bom atendimento e melhor experiência de compra 8,2%

Oferece ao cliente a melhor solução, aberta a parcerias 7,7%

Tem boa reputação, transmitindo confiança e credibilidade 8,4%

Comunicação

Está presente na mídia, fazendo propaganda na TV e/ou Internet, com foco em venda e promoção 4,4%

Tem presença nas redes sociais e permite um diálogo aberto 6,4%

É próxima e se comunica com diferentes perfis de pessoas 6,9%

Mobiliza as pessoas a participarem de causas ou movimentos 6,2%

Cria e compartilha conteúdo relevante 6,4%

Marca

É uma Marca reconhecida pelos consumidores 6,5%

Faz parte do meu dia a dia e reflete o meu estilo de vida 7,1%

É preocupada com o meio ambiente, cultura e/ou responsabilidade social 7,5%

Cria impacto positivo no mundo 7,6%

Pi Index Total 100%
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KPIs POR ONDA BENCHMARK

ONDA 1

É uma Marca reconhecida pelos consumidores 6,5

Tem bons preços e promoções 8,3

Tem bons produtos e serviços 8,4

Está presente na mídia, fazendo propaganda na TV e/ou Internet, com foco em venda e promoção 4,4

ONDA2

Faz parte do meu dia a dia e reflete o meu estilo de vida 7,1

Tem bom atendimento e melhor experiência de compra 8,2

Tem presença nas redes sociais e permite um diálogo aberto 6,4

É próxima e se comunica com diferentes perfis de pessoas 6,9

ONDA 3

É preocupada com o meio ambiente, cultura e/ou responsabilidade social 7,5

Cria impacto positivo no mundo 7,6

Oferece ao cliente a melhor solução, aberta a parcerias 7,7

Tem boa reputação, transmitindo confiança e credibilidade 8,4

Mobiliza as pessoas a participarem de causas ou movimentos 6,2

Cria e compartilha conteúdo relevante 6,4

Pi Index Total 100

Após essas definições, estabelecemos os benchmarks de performance de cada 
KPI. Eles determinam a pontuação máxima que as Marcas podem atingir em 
cada indicador.

Algumas delas podem não ter tido a melhor pontuação indexada, mas ainda 
assim serviram de referência como performance de excelência em alguns 
indicadores ao atingir pontuações relevantes.

BENCHMARKS DOS KPIs
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Depois que descobrimos os indicadores mais importantes por cada Onda e 
os seus benchmarks (Marcas que melhor pontuaram em cada KPI), fi zemos 
uma ponderação para criar um Index de performance (PI INDEX), com base na 
avaliação dos consumidores entrevistados. Fizemos um ranking com as Marcas 
que melhor performaram. Vamos conhecê-las nas próximas páginas.

ONDA 1  - PI INDEX - PERFORMANCE DAS MARCAS

ONDA 1

COMO OS CONSUMIDORES AVALIARAM A PERFORMANCE DAS MARCAS 
LEMBRADAS EM CADA ONDA.

3. RESULTADOS PI INDEX 
POR ONDA

Samsung tem o melhor resultado na Onda 1, com o maior PI Index. Isso porque 
a Marca é melhor avaliada nos indicadores de Marca, Negócio e Comunicação 
que têm maior peso na visão dos consumidores. Na Onda 1, o preço é o principal 
driver de compra, mas não dá para esquecer do básico, que é entregar bons 
produtos e serviços, drivers de recompra. Sadia e Lojas Americanas são duas 
Marcas brasileiras que também se destacam nesta Onda. 

Quando analisamos os benchmarks, na percepção dos entrevistados, a líder 
Samsung divide com as Marcas de varejo os melhores resultados no indicador 
“tem bons produtos e serviços”.
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ONDA 2 - PI INDEX - PERFORMANCE DAS MARCAS
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ONDA 2

KPIs Onda 2 Dimensão Benchmark Natura Apple Netfl ix

Faz parte do meu dia a dia e 
refl ete o meu estilo de vida

M 7,1 7,1 4,3 7,1

Tem bom atendimento e 
melhor experiência de compra

N 8,2 8,2 8,2 8,2

Tem presença nas redes sociais 
e permite um diálogo aberto

C 6,4 5,2 4,3 5,9

É próxima e se comunica com 
diferentes perfi s de pessoas

C 6,9 5,9 6,2 5,1

Natura assume a liderança em performance do PI Index na Onda 2. 

Seu bom desempenho nesta Onda, na percepção dos consumidores, justifi ca-se 
pela valorização da experiência de compra. O sentimento de fazer parte do dia a 
dia e a representação do estilo de vida das pessoas também foram bem pontuados 
aqui. Netfl ix e Apple também se destacaram como benchmark nesses indicadores 
mais relevantes. 

 ONDA 2 - PI INDEX - ANÁLISE DE BENCHMARKS

ONDA 1 - PI INDEX - ANÁLISE DE BENCHMARKS

KPIs Onda 1 Dimensão Benchmark Samsung Dia %
Ricardo 
Eletro

Lojas 
Americanas

É uma Marca reconhecida 
pelos consumidores

M 6,5 5,8 3,1 4,0 6,5

Tem bons preços e 
promoções

M 8,3 7,6 8,3 6,5 8,3

Tem bons produtos e 
serviços

N 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Está presente na mídia, 
fazendo propaganda na TV 
e/ou Internet com foco em 
venda e promoção

C 4,4 3,4 0,5 1,4 4,0
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KPIs Onda 3 Dimensão Benchmark Google Nike Coca-Cola O Boticário

É preocupada com o meio 
ambiente, cultura e/ou 
responsabilidade social

M 7,5 6,3 7,5 5,6 7,5

Cria impacto positivo no 
mundo

M 7,6 7,1 7,6 6,4 7,6

Oferece ao cliente a melhor 
solução, aberta a parcerias

N 7,7 6,4 7,7 7,7 7,7

Tem boa reputação, 
transmitindo confi ança e 
credibilidade

N 8,4 8,4 6,8 7,0 8,4

Mobiliza as pessoas a 
participarem de causas ou 
movimentos

C 6,2 2,9 4,4 2,6 3,4

Cria e compartilha 
conteúdo relevante

C 6,4 3,5 4,0 2,9 4,2

ONDA 3

O Boticário e Omo lideram o ranking do Index PI na Onda 3. Os indicadores 
mais relevantes, na visão dos consumidores, são a reputação das Marcas e sua 
preocupação com o mundo. Vemos um destaque para as Marcas de tecnologia, 
que aparecem com mais força na Onda 3, e algumas Marcas de serviços, como 
Vivo, deixando mais claro o seu Propósito – apesar de ela, particularmente, não 
ter sido bem avaliada na Onda 1 (entrega básica de produto e serviço).

Google e O Boticário se destacam como benckmarks para os indicadores “tem 
boa reputação, transmitindo confi ança e credibilidade”, e Nike e O Boticário são 
vistas como as Marcas que mais “criam impacto positivo no mundo”.

 ONDA 3 - PI INDEX - PERFORMANCE DAS MARCAS
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UM ZOOM SOBRE A EVOLUÇÃO 
DAS MARCAS NO BRASIL

PERFORMANCE NAS TRÊS ONDAS
Omo performou bem em todas as Ondas, mantendo 
o equilíbrio na sua atuação. A Marca pertence à 
Unilever, uma das maiores anunciantes do Brasil, o 
que benefi cia sua performance na Onda 1, como top 
of mind da categoria. Além da entrega funcional, é 
um produto de consumo com forte presença no dia 
a dia das pessoas e que soube se conectar bem com 
as necessidades emocionais do seu público-alvo, 
trazendo o conceito de família para o centro da sua 
comunicação. Sem deixar de trabalhar as Ondas 1 
e 2, de forma consistente e de longo prazo, Omo já 
vem surfando a Onda 3 há algum tempo. A estratégia 
é parte da construção do Propósito puxada pela sua 
Marca Corporativa de “atender as necessidades 
diárias das pessoas enquanto cria um futuro melhor”. 
Um Propósito que, além de mexer no processo de 
produção, se propõe a fazer com que as pessoas 
repensem a forma como consomem os produtos.

PERFORMANCE NAS TRÊS ONDAS
Com 74 anos de mercado, a brasileira Sadia tem 
histórico de top of mind. A Marca se ancora nos 
pilares de inovação e conveniência, que atendem 
as necessidades do consumidor contemporâneo, 
além de manter a qualidade dos produtos. Embora a 
imagem da sua Marca Corporativa, a BRF, tenha sido 
manchada recentemente, os escândalos parecem não 
ter ferido a reputação da empresa, possivelmente pelo 
desconhecimento da relação entre as Marcas.
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LÍDER DE LEMBRANÇA ESPONTÂNEA DA ONDA 3
A Natura foi uma das pioneiras na comunicação 
do Propósito. Recentemente, lançou a holding 
Natura&Co, que passa a abraçar também Aesop 
e The Body Shop. A Natura&Co representa não 
apenas uma expansão de negócios, mas uma 
expansão de impacto do Propósito da Natura em 
colaboração com Marcas que já compartilhavam um 
mesmo olhar de mundo. 0
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LÍDER DE PERFORMANCE DA ONDA 3
O Boticário tem se posicionado fortemente 
sobre questões que conectam a Marca com seus 
consumidores a partir de uma visão de mundo, 
como os novos modelos familiares e a quebra de 
padrões de beleza.

DESTAQUE DE PERFORMANCE DA ONDA 2 
A Netfl ix, Marca queridinha dos millennials e que mudou a forma como pessoas 
de todas as gerações consomem conteúdo de entretenimento, foi benchmark 
na Onda 2 e performou bem em todos os indicadores. A comunicação próxima, 
a personalização e a boa experiência a fazem ser parte da vida dos seus 
consumidores, até mesmo fora do momento de uso. Afi nal, quem nunca 
conversou sobre a Netfl ix e seus conteúdos em uma roda de amigos?

KPIs Onda 2 Dimensão Benchmark Netfl ix
Faz parte do meu dia a dia e refl ete 
o meu estilo de vida

M 7,1 7,1

Tem bom atendimento e melhor 
experiência de compra

N 8,2 8,2

Tem presença nas redes sociais e 
permite um diálogo aberto

C 6,4 5,9

É próxima e se comunica com 
diferentes perfi s de pessoas

C 6,9 5,1
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*Fonte: Brand fi nance, Global 500 2018

KPIs Onda 3 Dimensão Benchmark Google
É preocupada com o meio 
ambiente, cultura e/ou 
responsabilidade social

M 7,5 6,3

Cria impacto positivo no 
mundo

M 7,6 7,1

Oferece ao cliente a melhor 
solução, aberta a parcerias

N 7,7 6,4

Tem boa reputação, 
transmitindo confi ança e 
credibilidade

N 8,4 8,4

Mobiliza as pessoas a 
participarem de causas ou 
movimentos

C 6,2 2,9

Cria e compartilha conteúdo 
relevante

C 6,4 3,5

DESTAQUE DE PERFORMANCE NA ONDA 3 
Google, terceira Marca mais valiosa do mundo*, está entre as que melhor 
pontuaram na Onda 3. Seu desempenho no Index corrobora que estratégias que 
apontam para Propósito, engajamento e ecossistema geram valor não apenas 
para o consumidor, mas também para a Marca e a sociedade.

DESTAQUES DE PERFORMANCE NAS ONDAS 
Marcas icônicas como Coca-Cola e Nike também estão no topo do Index de 
performance das Ondas. Isso porque, embora elas sejam pioneiras em criar 
estratégias que têm o Propósito como ponto de partida, nunca esqueceram de 
construir reconhecimento de Marca, entregar bons produtos e manter relacionamento 
para se posicionar, e muito bem, na cabeça e no coração dos consumidores.
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DESTAQUE DE VAREJO NA ONDA 1 
Com a consolidação das Marcas de varejo como maiores representantes da 
Onda 1, a pergunta que fi ca é como fazer uma guerra por preço evoluir para 
uma entrega de experiência em um mercado que tem grandes oportunidades de 
trabalhar seus pontos de contato com o consumidor.

DESTAQUE DE PERFORMANCE NA ONDA 1
Com uma estratégia de investimento em mídia de 
alta frequência e audiência de massa, a Casas Bahia 
reforçou, durante anos, uma mensagem focada em 
benefícios racionais, preço e promoção. Seu histórico 
como um dos maiores anunciantes do Brasil garantiu o 
reconhecimento da Marca no país, ainda que não tenha 
gerado conexão emocional ou engajamento, ou seja, 
performance de Comunicação nas demais Ondas.

Varejo

Alimentos e Bebidas

Outros

Beleza

Calçados, Moda e Acessórios

Tecnologia

40%

23%

22%

6%
5%

3%
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4. PI INDEX - MARCAS PI
Por fi m, chegamos às Marcas PI, o ranking que mostra quais Marcas são melhor 
avaliadas pelos consumidores em todas as Ondas do Branding. 

E é aquilo que já falamos: não adianta ter um Propósito claro e engajador se não 
entrega a promessa básica do negócio. Ou se não há experiência de compra e uso 
que transforme uma transação comercial em relacionamentos duradouros.

Omo, Coca-Cola e Samsung são as verdadeiras Marcas PI. Marcas que constroem 
valor na Onda 3 sem esquecer de entregar também tudo que é necessário nas 
Ondas 1 e 2. 

83

81

81

77

77



29PROPÓSITO E INDEX

0%0,2%

3%
ONDA 3

-3,2%

ONDA 2ONDA 1

QUANTO ESTARIA DISPOSTO A PAGAR A MAIS POR MARCAS EM CADA ONDA?
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E quanto a mais esses consumidores estariam dispostos a pagar? 

Em um contexto de muitos investimentos que as Marcas da Onda 1 fazem para, 
muitas vezes, ter um retorno perto dos 3%, perceber que os consumidores 
estariam dispostos a pagar cerca de 6% a mais por Marcas com Propósito - 
comparando resultados da Onda 3 com a 1, é revelador.

Esse resultado só reforça a tese de que construir Marcas fortes nas Ondas 2 e 3 cria 
valor para as pessoas e para as empresas. Aquelas com foco apenas na Onda 1 
terão muita dificuldade para criar diferencial e valor, saindo de um ciclo vicioso 
para o virtuoso.

INDEX DE PREDISPOSIÇÃO PARA PAGAR MAIS PELA MARCA EM CADA ONDA

A construção de valor é o que medimos com o PI Index. Mas, afinal, na 
perspectiva das empresas, será que vale a pena?

Estabelecemos, então, um Index de predisposição a se pagar mais por produtos 
ou serviços.

Considerando as Marcas que chegaram de forma equilibrada à Onda 3, há uma 
predisposição de 7% para se pagar mais, mostrando uma crescente em relação 
às Marcas que atuam apenas nas outras Ondas.

QUANTO VALEM AS MARCAS PI?
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Alinhamento contínuo. Depois do nosso estudo PI, ficou ainda mais claro que não 
podemos separar Marca, Negócio e Comunicação. Mesmo que uma Marca tenha 
chegado à Onda 3 do Branding, não pode deixar de ter um bom relacionamento 
ou, muito menos, de entregar um produto ou serviço de qualidade e por um valor 
justo. Propósito não pode ser apenas um discurso bonito. 

O Propósito também não é uma causa. Propósito vai além de filantropia, 
significa que a atuação da Marca é capaz de criar um impacto positivo no mundo, 
transformando a vida das pessoas.

Negócios sustentáveis. Estar na Onda 3 traz resultado, mas Propósito sozinho não 
garante sustentabilidade do negócio. É preciso cuidar do todo, porque se Propósito 
é importante e gera valor, lucro é oxigênio.

A força do varejo brasileiro. Marcas brasileiras ainda não aparecem com 
tanta força no ranking das Marcas PI. Ainda assim, temos fortes varejistas 
representantes do país na Onda 1: Casas Bahia e Ricardo Eletro. Já na Onda 
2, Marcas de bens de consumo como Bombril, Sadia e Cacau-Show também 
se destacam por estarem presentes na nossa rotina. Na Onda 3, vemos o 
protagonismo de Natura e O Boticário, ambas Marcas de beleza que ganharam o 
coração dos brasileiros por nos refletir com veracidade e diversidade. 

Percepção ajuda a criar valor. Algumas Marcas brasileiras têm se esforçado 
para deixar claros seus Propósitos e causar impacto no mundo. Mas esforço 
não significa resultado. Não adianta trabalhar as Ondas separadamente. O 
consumidor está cada vez mais exigente e entende as dimensões de Marca, 
Negócio e Comunicação na vida dele. No mundo da construção de valor, a 
percepção que as pessoas têm da sua Marca vale. E muito.

O exemplo das Marcas PI. As Marcas PI são sólidas, com uma construção 
consistente e com desempenho crescente nas Ondas - já falamos aqui sobre elas 
não serem degraus a serem escalados, mas uma espiral para ser vivenciada 
como um todo. As Marcas PI fazem isso com desenvoltura, usando o Propósito 
como guia que alinha o trabalho como um todo.

Ainda vem muita coisa por aí. Está apenas começando a disrupção dos 
modelos antigos. E vamos estar aqui analisando, medindo e antecipando as 
tendências para vocês.

O QUE APRENDEMOS
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AS GRANDES MUDANÇAS DA HISTÓRIA DA 
HUMANIDADE

#1 GRANDE 
REVOLUÇÃO

AGRÍCOLA INDUSTRIAL

#2 GRANDE 
REVOLUÇÃO

#3 GRANDE 
REVOLUÇÃO

DIGITAL

#4 GRANDE 
REVOLUÇÃO

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

#1 GRANDE 
REVOLUÇÃO

AGRÍCOLA INDUSTRIAL

#2 GRANDE 
REVOLUÇÃO

#3 GRANDE 
REVOLUÇÃO

DIGITAL

#4 GRANDE 
REVOLUÇÃO

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

#1 GRANDE 
REVOLUÇÃO

AGRÍCOLA INDUSTRIAL

#2 GRANDE 
REVOLUÇÃO

#3 GRANDE 
REVOLUÇÃO

DIGITAL

#4 GRANDE 
REVOLUÇÃO

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

#1 GRANDE 
REVOLUÇÃO

AGRÍCOLA INDUSTRIAL

#2 GRANDE 
REVOLUÇÃO

#3 GRANDE 
REVOLUÇÃO

DIGITAL

#4 GRANDE 
REVOLUÇÃO

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

O desafio de todas as Marcas é construir valor para pessoas. Ok, isso 
a gente já sabe e até já comentamos ao longo desse material. Mas 
vamos adicionar uma complexidade aí: como construir valor quando 
as necessidades mudam o tempo todo? E cada vez mais rápido!

A palavra da vez é agilidade. Sim, precisamos ser 
ágeis. Não só para pensar em novas soluções e 
tecnologias, mas para colocá-las em prática. Já 
falamos do mundo VUCA lá no começo, lembra? Pois é 
ele quem demanda essa rapidez e uma reestruturação 
organizacional para dar conta do recado.

Sabemos que o Propósito é o grande fio condutor 
na forma de evoluir. Mas sabemos também que não 
basta conseguir surfar bem a Onda 3 se for levar 
caldo nas duas primeiras. Por isso a importância 
de repensar sua organização, de dentro para fora. 
Repensar a sua cultura.

É aí que entra a inovação. Para que sua empresa 
funcione com modelos de trabalhos mais colaborativos, 
com pessoas desenvolvendo soluções que atendam 
necessidades específicas, formando times integrados 
com novas habilidades, ela precisa, sim, inovar. Ela 
precisa pensar e trabalhar de forma ágil.

E, na verdade, isso sempre foi assim. Quando a gente 
olha para trás para entender as grandes revoluções 
da humanidade, entendemos que inovação é o 
grande drive que diferencia e garante sobrevivência. 
Acompanhar a evolução é fundamental.
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EVOLUÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES

Centrada na Organização
Assimétrica / Transacional / Segmentada / Passiva

Centrada no Indivíduo
Flexível / Integrada / Customizada / Responsiva

Centrada no Ecossistema
Orquestrada / Interdependente / Experiência / Aprendiz

CENTRADA NA ORGANIZAÇÃO
Assimétrica  / Transacional / Segmentada / Passiva

CENTRADA NO INDIVÍDUO
Flexível  / Integrada / Customizada / Responsiva

CENTRADA NO ECOSSISTEMA
Orquestrada / Interdependente/ Experiência / Aprendiz

CENTRADA NA ORGANIZAÇÃO
Assimétrica  / Transacional / Segmentada / Passiva

CENTRADA NO INDIVÍDUO
Flexível  / Integrada / Customizada / Responsiva

CENTRADA NO ECOSSISTEMA
Orquestrada / Interdependente/ Experiência / Aprendiz

CENTRADA NA ORGANIZAÇÃO
Assimétrica  / Transacional / Segmentada / Passiva

CENTRADA NO INDIVÍDUO
Flexível  / Integrada / Customizada / Responsiva

CENTRADA NO ECOSSISTEMA
Orquestrada / Interdependente/ Experiência / Aprendiz

As IDBs, Innovation Driven Business, são assim.  
São orientadas pela inovação, sob o viés do Propósito. 
Assim, conseguem inovar não só na Onda 3, mas 
desde o core da empresa, em processos, criação de 
produtos e definição de cultura.

Saímos de uma estrutura centrada na organização, 
mais transacional, segmentada e passiva, para um 
modelo de ecossistema, com atores independentes 
que trabalham integrados, trocando experiências e 
aprendendo uns com os outros.

As IDBs, então, crescem e se desenvolvem formando 
um ecossistema de valor enquanto modelo de 
negócio. Essas empresas são pautadas pela agilidade 
e efetividade. Criam ao redor de si diferentes 
relações: competem e cooperam ao mesmo tempo, 
compartilham e criam valor, codesenvolvem-se. 
Atraem recursos, capital, parceiros, fornecedores, 
consumidores. Quanto mais conexões, colaborações 
e interdependência entre todos, e mais rico e denso o 
ecossistema, maior é a sua vantagem competitiva.

Colaboração
Interno

Externo

In
ov

aç
ão

Innovation
Driven

Business

Organização
em rede

Organizações
tradicionais

Organizações
colaboradores

ORGANIZAÇÕES INOVADORAS
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E como isso encaixa nas Ondas do Branding? Simples. Um ecossistema será mais 
eficaz se formado por Marcas com Propósitos compatíveis. A consequência para o 
consumidor são experiências cada vez mais conectadas a seus contextos e – voltando 
às premissas da Gestão de Marcas – consistentes, proprietárias e relevantes.

A Onda 3 tem o poder de transformar o desempenho das Marcas nas Ondas 1 e 2, 
com uma nova releitura, inovadora e de construção de ecossistema. A Marca 
nesta Onda continua a atuar para vender e trazer resultado (Onda 1), mas suas 
ações para atingir tais objetivos e metas são transformadas pela ótica da Onda 3.

Estamos todos conectados. Por isso, precisamos pensar a organização e a oferta 
com mais consciência de seus impactos sobre o mundo e de suas relações com os 
diversos públicos. Importante ter muito claro que inovar não é apenas criar modelos 
revolucionários ou produtos de ficção científica. Isso é ótimo e sempre deve ser 
perseguido. Mas, em muitas economias robustas, a inovação faz sua maior diferença 
quando aplicada a processos que otimizam a produção, em melhorias contínuas de 
produtos existentes e adaptação de culturas a novos paradigmas de forma recorrente. 

Por incrível que pareça, não é apenas a disrupção, mas também a soma de pequenas 
inovações que acontecem de forma assídua que faz a diferença para o crescimento. 

Construir um ecossistema não é algo fácil. Não 
basta se cercar de “parceiros” e extrair deles 
o que você precisa. A estratégia-chave aqui é o 
“ganha-ganha”. Todos os participantes trocam 
valores, não há protagonismo e tamanho não 
conta. Todos se beneficiam da parceria, refletindo 
desenvolvimento para o grupo. É a lógica do 
desenvolvimento em rede, onde as plataformas 
são abertas e as empresas se relacionam para 
construir o melhor produto/serviço.
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O trabalho ganha novos contornos. 
Trabalhar com impacto e dentro de um 
ciclo de valor é aumentar engajamento. 
Foi-se o tempo em que Missão e Visão 
davam conta do recado – sem contar 
as vezes em que eram meros enfeites 
na parede. O Propósito toma as rédeas 
da cultura e se fortalece. Por isso a 
importância de se ter um Propósito claro, 
que todos entendam e se relacionem. A 
construção de valor é de dentro para fora.

1 3

2 4BRAND 
ACTIVISM  

CULTURA DO 
PROPÓSITO

WALK THE 
TALK: FAÇA O 
QUE VOCÊ FALA

NÃO PULE  
AS ONDAS.  
SURFE-AS!

Um Propósito claro e bem definido ajuda 
a escolher bandeiras. Os consumidores, 
cada vez mais, exigem que Marcas criem 
impacto positivo, pois, assim, eles também 
ajudam a transformar o mundo ao consumir 
essas Marcas. A questão é: com qual causa 
ou ação ou atividade se associar? Siga seu 
Propósito. Aquilo que estiver associado 
com ele é o que irá engajar pessoas com 
o seu ecossistema. Por isso, trabalhe com 
essa relação. Não rola ser o chato nem o 
oportunista de causas que não se conectam 
com sua Marca.

Cada Onda tem suas particularidades e 
exige dedicação. Entregar bons produtos 
e serviços, criar valor para as pessoas 
e impactar o mundo de forma positiva 
são premissas para uma Marca de 
sucesso. Querer ganhar o mundo com 
causas incríveis sem entregar o básico 
não resolve. Cumpra todos os requisitos 
e mantenha-se nas três Ondas, bem. 
Consistência é chave para evoluir.

Se sua Marca faz uma promessa, faça 
o alinhamento com o seu Negócio 
e sua Comunicação. Só assim vai 
trabalhar de forma eficaz. Então, 
antes de comunicar um benefício, 
tenha certeza que seu produto/serviço 
consegue entregar. Se o seu Propósito 
é impactante, confirme se seus canais 
estão divulgando ele de forma clara e 
correta, e se a sua estrutura reforça 
a cultura. No final do dia, fazer conta 
mais ponto do que só falar.
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Usamos método em tudo o que fazemos. 
Na concepção da gestão de Marcas não 
poderia ser diferente. Tudo começa na 
Estratégia, com definições fundamentais 
para entender o papel dessa Marca no 
mundo. Mas não adianta deixar essas 
definições no papel, certo? Aí que vem a 
Execução, que é quando estabelecemos 
um planejamento para a Marca ganhar 
vida, com todas as suas implicações. 
Por fim, a Implementação garante que 
cada detalhe seja colocado em prática, 
pensado e calculado para seguir a 
estratégia e a execução, mas no nível da 
ação. Resumindo: estratégia, execução 
e implementação. Três momentos 
distintos, sequenciais, e que contribuem 
para um resultado único.

A grande competição do sec. XXI é entre 
ecossistemas. E um bom ecossistema 
é criado com base no mindset genuíno 
de “ganha-ganha”. Todos têm papeis 
claros e trazem valor para a mesa. 
Cada um oferece o que tem de melhor e 
compartilha aprendizados, tecnologias, 
influências para que o grupo todo se 
beneficie. Assim, quando o grupo ganha, 
cada ator desse ecossistema ganha 
também. É tudo uma questão de saber 
olhar os números. O resto é potência, é 
matemático, orgânico. É PI.

Se o mundo é VUCA e muda o tempo 
todo, sobrevive aquele que tem o 
poder de se adaptar e acompanhar as 
mudanças. Uma estrutura flexível, ágil 
e inovadora é premissa para quem quer 
perdurar. Repense sua organização, 
suas hierarquias e processos. Equipes 
multidisciplinares e diversas, com 
autonomia e métodos ágeis, que 
aprendem com seus erros, trazem 
inspiração e bons resultados.

5 7

6 ORGANIZAÇÕES 
EVOLUTIVAS

METODOLOGIA 
DO COMEÇO AO 
FIM: PENSAR 
E FAZER É 
ESSENCIAL

O FAMOSO 
GANHA-GANHA
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