
O BRASIL É COMPOSTO POR
VÁRIOS BRASIS, QUEM JÁ VIAJOU
POR ESSE TERRITÓRIO DE VÁRIAS

CULTURAS E INFLUÊNCIAS
SABE DISSO. ESSA CARACTERÍSTICA

ACIRRA A BRIGA
ENTRE MARCAS

GLOBAIS E REGIONAIS

OBRASIL É CONSIDERADO

UM VERDADEIRO CONTI-

NENTE. SUA ÁREA DE 8,5

MILHÕES DE QUILÔME-

TROS QUADRADOS O COLOCA EM QUINTO

LUGAR ENTRE OS PAÍSES DE MAIOR EX-

TENSÃO TERRITORIAL SÃO 27 ESTADOS E

5.560 MUNICÍPIOS. E UMA POPULAÇÃO, SE-

GUNDO o CENSO 2000 DO IBGE (INSTI-

TUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍS-

TICA), DE APROXIMADAMENTE l 70 MILHÕES

DE PESSOAS. DESCENDENTE DE HABITANTES
NATIVOS, EUROPEUS E AFRICANOS, ELES FA-
ZEM A MISTURA PERFEITA DE CULTURAS E HÁ-
BITOS DIFERENTES, GOSTOS, LINGUAGEM E
SOTAQUES DISTINTOS UNS DOS OUTROS.
Toda essa particularidade se traduz em
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marcas e produtos distintos. Quem vai
ao Sul do País, encontra mais do que o
sotaque cantado e cidades ao estilo eu-
ropeu. Dá de cara com produtos como a
cerveja Polar Bock e os biscoitos Isabe-
la. Itens disponíveis somente na região e
que até se confundem com a história e
costumes locais. Da mesma forma
acontece no Nordeste, muito se fala no
guaraná Jesus e no açúcar Mel e Estrela.
No Rio de Janeiro, as marcas de biscoito
O Globo e Piraquê, além da cerveja
Devassa são famosas e quase uma tradi-
ção local.

"Tudo o que for um pouco commo-
dity tem um player regional mais forte do
que nacional", explica Alex Sugai, diretor
de design da FutureBrand. Essa regiona-
lização ocorre porque as empresas estão
perto de fontes de insumos, centros de
distribuição ou logística, de matéria-
prima e conhecem o consumidor muito
mais de perto. Isso significa lucro certo
para quem pensa micro e não macro
quando olha para o mapa do Brasil.

GAÚCHO, TCHÊ
Em 1929, na região de Estrela no

Rio Grande do Sul, uma nova cerveja
começou a ser produzida, a Polar. Sua
distribuição era restrita à região até que
foi para Porto Alegre. Hoje ela é comer-
cializada em todo o Estado e não há
planos para ultrapassar a fronteira. "A li-
nha é muito local e pensar em expandir
para outros Estados requer repensar o
modelo do produto e descaracterizar o
atual", comenta Ricardo Scharcker, ge-
rente de marketing da Antarctica, em-
presa detentora da marca Polar Bock.

A cerveja gaúcha e de fabricação
local chama a atenção. Ela tem 14% de
participação no mercado (número refe-
rente a 2004). É a terceira marca no Rio
Grande do Sul. Só perde para Skoll e
Kaiser, respectivamente primeira e se-
gunda colocadas no ranking. "Vemos a
situação da Polar como estratégica para
a empresa até porque o produto alcança
uma estatura de marca relevante e que é
responsável por um número satisfatório
de vendas", comenta Scharcker.

Com sua permanência no mercado
justificada pela cifra das vendas, ela con-
segue brigar com marcas concorrentes e

do próprio portfólio Ambev. "Não te-
mos dentro da Ambev outras marcas
que tenham a simpatia do consumidor
como a Polar tem do seu público", afir-
ma Scharcker.

Em um mercado competitivo pela
preferência do consumidor, a definição
de marca não é apenas uma logomarca
ou a imagem e opinião sobre o que é
ofertado. Marca é uma cultura dinâmica
de relações estabelecida entre a empresa,
o produto e a comunidade. E um rela-
cionamento que cria valor para todas as
partes interessadas. Como em um con-
trato social. E é aí que os aspectos cul-
turais se tornam representativos nas es-
colhas que o consumidor faz.

Segundo Marc Gobé, fundador,
CEO e presidente da Desgrippes Go-
bé New York, empresa de criação de
imagem de marca, as pessoas querem
que as marcas entendam as variações
culturais. Por isso, grandes empresas
que trabalham produtos do Oiapoque
ao Chuí procuram se associar a oportu-
nidades regionais.

É o caso da Niely, empresa de cos-
méticos que atua no mercado de colo-
ração, transformação e tratamento para
cabelo. "Por causa da miscigenação de
raças, há uma diversidade cultural, de
hábitos de consumo e de características
físicas entre as regiões do País", diz
Gilberto Carpilovsky, consultor nacio-
nal de marketing da Niely. A Niely é

Aquisições
O caso da Arisco, marca forte

nascida em Goiás e atualmente nas

mãos da Unílever, e a história da

cerveja Polar Bock, hoje controlada

pela Ambev, mostram um outro lado

nessa história: as incorporações e as
fusões. "É o jeito que grandes

empresas encontram para penetrar

em todo o País", comenta Celina

Kochen, consultora de varejo. Sem o

conhecimento da cultura local, os

planos de expansão ficam mais

complicados e a saída é a aquisição

de um concorrente com mais

experiência localizada.

uma empresa de distribuição nacional,
porém há produtos que são mais
aceitos em certas regiões em função
dessas particularidades; então, para
otimizar a marca, a companhia utiliza
essas diferenças.

No mapa da Niely, o Sul do País
tem um mercado muito forte para pro-
dutos de coloração. Já os produtos para
transformação têm maior participação
no Rio de Janeiro se comparado com
outros locais. "A consumidora do Sul é
mais ousada para experimentar técnicas
e produtos, e é mais exigente", explica
Carpilovsky. "Já no Rio de Janeiro, o
mercado é mais competitivo, assim
como em São Paulo. São mercados visa-
dos pela indústria porque a renda e o
consumo per capita são maiores. O re-
sultado se reflete em muitas opções de
produtos à disposição e é preciso desen-
volver a prestação de serviços e diferen-
ciar o atendimento", completa. "No
Nordeste, assim como no Centro-Oes-
te, há uma característica geográfica: as
regiões são muito grandes. Isso exige da
indústria um maior esforço de distri-
buição fora do eixo das principais ca-
pitais para dar às pessoas acesso ao uso
dos produtos", finaliza.

A FORÇA REGIONAL

Todos os dias as pessoas votam em
marcas usando suas carteiras de dinhei-
ro na hora da compra. Uma marca re- »
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Levantar vôo
Grandes marcas nacionais

começaram regionalmente.Alguns
exemplos são O Boticário, de
Curitiba, e a rede Giraffas, de Brasília.
O Boticário surgiu há 28 anos em
Curitiba.As primeiras vendas de seus
cosméticos aconteceram em uma

pequena loja do aeroporto regional.
Hoje, a marca fatura l ,5 bilhão de reais
por ano. Já a rede de fast-food Giraffas,
criada em Brasília na década de 80, é
outra marca que avança em ritmo
forte no Sudeste do País. E ela deve
abrir ainda neste ano sua 200a loja.

gional leva vantagem diante de uma
universal porque está próxima de seu
público e fala a mesma linguagem, co-
nhece o gosto regional (enquanto a mar-
ca nacional tem de satisfazer o gosto do
brasileiro), tem preço competitivo e está
ligada à história local. "A coisa do 'eu sou
desta terra' é importante tanto para o
povo, quanto para o produto", diz Schar-
cker. "Tanto que o McDonald's em São
Luís, no Maranhão, foi obrigado a in-
cluir o guaraná Jesus no seu cardápio
porque as pessoas queriam e deixaram
de freqüentar a lanchonete porque ela
não o oferecia", conta Sugai. Há quem
diga que o refrigerante é quase tão forte
quanto a cultura do bumba-meu-boi. E
como o Jesus vende tanto quanto a
bebida mais conhecida do planeta, a
Coca-Cola resolveu comprar a marca.

"As pessoas criam elos com a marca.
Se ela foi bem plantada e a empresa for
fiel ao que propõe, as grandes empresas
enfrentarão uma verdadeira guerra para
que o consumidor mude sua escolha",
afirma Celina. "Afinal, a marca regional
já está agregada à vida daquele consumi-
dor", completa.

PELAS BEIRADAS
A rede de varejo Magazine Luiza,

fundada há 47 anos na cidade de Franca,
interior de São Paulo, possui 252 lojas
em seis Estados. Nos últimos três anos,
a empresa cresceu significativamente em

GILBERTO CARPILOVSKY A DIVERSIDADE
CULTURAL E DE HÁBITOS DE CONSUMO É
FRUTO DA MISCIGENAÇÃO DE RAÇAS

função das aquisições de outras redes,
como as lojas Arno, do Rio Grande do
Sul e as lojas Base e Madol, de Santa
Catarina. Nessa conta somaram-se mais
de 120 pontos-de-venda. "O crescimen-
to acompanha uma estratégia de lo-
gística", confirma Cláudio Raymundo,
gerente de marketing do Magazine
Luiza. Mas ao conquistar mais terreno
no mapa inicia-se um processo de tran-
sição de marca, enquanto as particu-
laridades regionais são preservadas e
respeitadas no relacionamento com os
clientes e na comunicação da nova
marca. "Temos de manter a marca re-
gional e incorporar a nossa gradati-
vamente até passarmos a assinar somen-
te Magazine Luiza", diz Raymundo.

INTIMIDADE
Algumas categorias de produtos são

segmentadas por região. "Biscoito é uma
categoria supersegmentada, assim como
roupa e bebida", diz Alex Sugai, diretor
de design da Futurebrand. A dificuldade
de produção e distribuição e os custos
são fatores determinantes para a regio-
nalização. "Veja a categoria de água
mineral. Não há como vender a marca
Minalba, por exemplo, no Nordeste",
conta o diretor da Futurebrand.
"Quando analisamos o mercado de cho-
colates encontramos três grandes marcas
- Lacta, Garoto e Nestlé. Ê difícil ver
uma marca regional forte, porque a

fabricação do produto é complicada",
comenta o diretor. Já na categoria de
biscoitos há centenas de fabricantes e
algumas marcas regionais são mais
fortes que as nacionais. "As empresas
não têm os mesmos custos com frete e
marketing. E essa desvantagem de preço
desfavorece a nacional em favor da
regional", afirma Sugai.

Outros nomes fortes nesse mercado
são Piraquê, no Rio de Janeiro, e Aymo-
ré, marca mineira adquirida pela Dano-
ne. Outro biscoito muito popular é o Pi-
lar. Sua área de atuação é restrita ao Nor-
deste e há mais de cem anos atende às
características locais de paladar, recheio e
tamanho de embalagem.

Direto do Sul
A rede de lojas Colombo nasceu

em Farroupilha, cidade da Serra
Gaúcha, a aproximadamente 120
quilômetros de Porto Alegre.

Atualmente, a empresa conta com 365
pontos-de-venda espalhados por cinco
Estados. Para chegar aonde está, a
varejista de eletros e móveis seguiu,
segundo Eldo Moreno, superintendente
da rede, um processo de crescimento
orgânico. O caminho percorrido pela

Colombo foi bem planejado. Primeiro,
a rede abriu lojas na capital do Rio
Grande do Sul e em outras cidades
do Estado. Depois, seguiu para Santa
Catarina e Paraná. E, entre 1992 e 1993,
o interior paulista entrou no roteiro.
Depois foi para o sul de Minas Gerais e
para o Triângulo Mineiro porque são
regiões próximas de São Paulo e onde
teriam condições de diluir os custos de
publicidade e logística. Para se ter uma
idéia, só 60 quilômetros separam as
cidades de São José dos Campos, em
São Paulo, e Itajuba, em Minas. "Somos
uma empresa gaúcha e o povo local
sabe disso, mas queremos que em
outros lugares as pessoas sintam que
também fazemos parte da sua
comunidade", afirma Moreno.
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