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Empresas que se pautaram por qualidade e preço justo se destacam após dez anos do programa 
econômico que estabilizou a moeda  
  
Para quem (sobre)vivia em um ambiente cujos índices de inflação chegava m a 875,8% ao ano, 
como mostra o IGP-DI do início dos anos 90 medido pela Fundação Getúlio Vargas, a estabilidade 
da moeda que começou a vigorar a partir de 1º de julho de 1994 soou como uma conquista. Com 
o Plano Real, não havia mais a necessidade de prov idenciar estoques de produtos ante qualquer 
ameaça de remarcação de preços, ou de ter todo o capital em mãos para o pagamento à vista, já 
que os juros das parcelas assustavam. A sociedade começou a viver um momento de euforia nas 
compras, desacostumada que estava de ver um mesmo preço mês após mês. Aumento da 
concorrência, lançamento de serviços e produtos, investimento em produção e tecnologia por 
parte das empresas brasileiras para concorrer em pé de igualdade com artigos importados: os 
primeiros quatro anos do Plano Real configuraram o mercado dos sonhos.  
 
O despertar começou em janeiro de 1999, quando a maxidesvalorização da moeda jogou um 
balde de água fria nas expectativas de crescimento sustentável a longo prazo. Pouco depois, em 
março de 2000, a violenta queda na Bolsa Eletrônica Nasdaq lançou por terra a confiança dos 
investidores, e o capital disponível tornou-se cada vez mais escasso. Os altos juros na obtenção 
de crédito têm sido usados desde então para tentar manter a inflação sob controle. Ao mesmo 
tempo, o aumento do desemprego não tem animado os consumidores a gastar sem culpa. Dez 
anos depois, as empresas aprenderam uma lição e tanto com o Plano Real: para conquistar o 
cliente é preciso apresentar uma boa relação custo/benefício, apoiada por uma marca que inspire 
confiança.  
 
Consumidor mais crítico 
"Com o aumento da concorrência e a possibilidade de esperar para comprar, o consumidor 
tornou-se muito mais crítico nesse período", diz Marcos Machado, sócio-diretor da Top Brands 
Consultoria e Gestão de Marcas e presidente da Comissão de Branding da Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA). Machado comandou uma pesquisa com os 50 membros que compõem a 
comissão da ABA para avaliar quais as marcas que mais se destacaram e quais as que perderam 
competitividade nos dez anos de Real (ver tabela). "Não foi empregado um procedimento 
científico no levantamento, cujo resultado consiste na avaliação pessoal dos 50 representantes, 
especialistas em estratégia de marca", explica Machado, responsável pela consolidação do estudo 
feito para o Meio & Mensagem.  
 
A estratégia de investir no produto para que ele tenha melhor desempenho e compense o preço - 
comum à boa parte das empresas apontadas na pesquisa - é a ideal na opinião do economista 
Fernando Camargo, sócio-diretor da LCA Consultores. "Estar no Brasil implica adaptar-se o tempo 
todo aos reveses do consumo, mas é preciso impor um limite pela qualidade. Caso contrário, a 
empresa não se mantém no mercado", diz Camargo, que completa: "Desde 1998, auge do Plano 
Real, a renda disponível vem caindo muito".  
 
A mexicana Sucos Del Valle é um bom exemplo de que produto bom tem espaço. A companhia 
chegou ao mercado brasileiro em 1997, quando era tímida a atuação do segmento de sucos 
prontos - que tinha a Parmalat como a maior marca. Da importação ela passou à fabricação 
própria em 1999, por meio de uma fábrica com capacidade de produção de 10 milhões de litros 
por mês. "O nosso crescimento esteve muito mais vinculado a um marketing boca a boca, de 
quem provava e atestava a qualidade", diz o gerente de marketing da Del Valle, Marcelo 
Passafaro. A ampla gama de sabores, a referência de suco in natura e a oferta de novas 
embalagens - em lata ou em 200 ml (até então, suco pronto era vendido em litro) -, além de uma 
ampla rede de distribuidores em todo o País, inclusive com microdistribuidores em grandes 
centros, são fatores que contribuíram para a aceitação da marca, segundo Passafaro. 
"Continuamos a crescer, mantendo o posicionamento de produto premium", diz ele. Este ano, a 
Del Valle planeja fechar faturamento de R$ 190 milhões, contra R$ 165 milhões em 2003. 
 
Com um consumidor muito mais criterioso no momento de gastar, tanto o varejo quanto a 
indústria precisam entender as mudanças na percepção do valor do produto e no processo de 



compra, segundo o consultor Alberto Serrentino, da Gouvêa de Souza Associados. "É um desafio 
brutal", diz ele. "As pessoas aprenderam a ficar mais seletivas não só por causa do aumento das 
opções no mercado, mas também porque elas têm pouco tempo disponível e precisam acertar na 
primeira escolha", afirma Serrentino. Além disso, lembra, parte do ganho de renda conquistado na 
primeira fase do Plano Real foi corroída nos últimos dois anos, especialmente em decorrência do 
aumento do desemprego, que atinge inclusive a classe média.  
 
Mudança de perfil 
O Boticário entendeu bem as mudanças no perfil do público. Fundada em 1977 como uma 
farmácia de manipulação, a empresa paranaense que ganhou fama com a perfumaria passou os 
últimos anos investindo pesado na expansão da linha de produtos, que hoje contempla 650 itens 
entre maquiagem, protetores solares, cuidados para o corpo e rosto, sabonetes, shampoos, deo-
colônias e desodorantes. "Nossos investimentos na indústria de perfumes e cosméticos 
aprimoraram o set or no Brasil, que em nada fica a dever hoje aos importados", diz o vice-
presidente de O Boticário, Artur Grynbaun. A empresa dedicou especial atenção ao design, que 
tem notável apelo de compra nesse segmento, e reformulou o conceito das lojas, tirando os 
balcões para que o cliente pudesse circular livremente entre os produtos, provando o que 
quisesse.  
 
O marketing, agressivo, engloba desde anúncios de destaque nas principais revistas femininas do 
País até merchandising em novelas da Globo. "Nossa verba de marketing subiu de R$ 37 milhões 
em 2000 para R$ 48 milhões no ano passado", afirma Grynbaun. A nova aposta concentra-se na 
vinculação da marca ao trabalho realizado pela Fundação O Boticário, voltada à preservação do 
meio ambiente. "Estamos em sintonia com os novos desejos do consumidor, que espera empresas 
mais conscientes do ponto de vista social", diz ele, reforçando que a estratégia não é marketing 
puro. "Nosso trabalho na fundação começou em 1990 e só agora, depois de estar consolidado, 
passamos a divulgá-lo." Com mais de 2,2 mil unidades no Brasil e mais de cem pontos-de-venda 
no exterior, a rede de lojas (a maioria no esquema de franchising) fechou 2003 com faturamento 
de R$ 1,5 bilhão - quase o dobro dos R$ 850 milhões registrados em 2000. A fábrica paranaense 
faturou R$ 454 milhões no ano passado e já observou, neste primeiro semestre, crescimento de 
20% nas vendas.  
 
Se a vida para o consumidor não ficou fácil, as empresas, por sua vez, precisaram se desdobrar 
para manter a competitividade. Machado, da ABA, destaca também o tempo como artigo precioso 
que deve ser poupado ao cliente. "As exigências multiplicaram-se de tal forma no mundo moderno 
que procurar algo que você precisa pode gerar estresse. E aí está o papel de uma marca forte, 
com um bom trabalho de branding, que diminui a tensão da escolha e de experimentar o que é 
desconhecido", ressalta.  
 
A companhia aérea Gol teve que enfrentar resistências do próprio consumidor ao levar sua nova 
proposta ao mercado, em janeiro de 2001. "Ninguém acreditava que iria embarcar sem ter 
recebido papel nenhum que comprovasse isso", diz o vice-presidente de marketing Tarcísio 
Gargioni, referindo-se à inexistência de bilhetes, comuns nas demais companhias aéreas. 
Segundo ele, essa resistência foi ainda maior nos órgãos públicos, afeitos aos comprovantes. "Mas 
hoje, depois de termos transportado 17 milhões de pessoas, todos sabem que a Gol existe", 
brinca.  
 
A proposta da empresa está baseada no preço competitivo, menor que o dos concorrentes, o que 
justifica desde a desburocratização na emissão de passagens (compradas na maioria pela 
internet), passando pelo modelo da revista de bordo (no tamanho gibi), até o cardápio de bordo 
(que tem barrinhas de cereais como o item principal). "Tiramos todo o glamour, o supérfluo, para 
mostrar ao cliente que ele não precisava pagar por um falso luxo", diz Gargioni. Pouco mais de 
três anos depois, o estranhamento desapareceu: pesquisa realizada pela companhia apontou que 
40% dos seus clientes são fiéis, voando apenas pela Gol. Um resultado mais do que positivo para 
quem já conseguiu lucro líquido de R$ 113 milhões em 2003, com faturamento de R$ 1,4 bilhão.  
 
Dona de uma frota de 22 aviões - que deve ser aumentada em três até agosto -, a Gol pôde 
concretizar a proposta de menores custos atuando exclusivamente no mercado doméstico. Mas, a 
julgar pelo sucesso da estréia de suas ações na Bolsa de São Paulo na quinta-feira, dia 24 - 
quando fecharam com alta de 5,38% -, a empresa promete vôos mais altos. 



 

Marca Principais razões para o s ucesso  

Gol proposta inovadora com base em preço competitivo 

Habbib's preço competitivo 

Club Social  
Nutry  
Gatorade  
Pepsi Twist  
Sucos Del Valle 

identificação de necessidade não atendida pelo mercado 

Natura  
O Boticário 

valor agregado ao produto e sintonia com tendências de 
comportamento 

Havaianas  
Skol  
Fiat 

abordagem criativa e diferenciais emocionais para 
reposicionar a marca 

Pão de Açúcar  
Ford  
Bauducco 

revisão do modelo de negócio para reposicionar a marca 

Honda  
Toyota  
LG 

valor agregado ao produto e preço competitivo 

Terra  
Vivo  
Claro  
Tim  
Telefônica 

conquista de espaço em novos negócios 

Assolan  
Schincariol  

abordagem criativa e forte investimento em 
comunicação 

Marca Principais razões para o fracasso 

Mappin  
Mesbla  
Transbrasil 

crise de gestão 

Parmalat  
Sharp  
Varig  
Vasp 

crise de gestão que atinge identidade da marca 

Cerveja Antarctica confusão no posicionamento da marca 

Vésper produto pouco competitivo 

Caloi  
Monark  
Estrela  
Drible 

perda de competitividade com abertura de mercado 

Fonte: ABA - junho/2004 
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