
FISGADOS
CORAÇÃO
A emoção do consumidor é o caminho
mais curto para o seu bolso, conclui
nosso Ranking de Marcas
Iván Colodro R.

DIZEM QUE O amor não se pode comprar,
mas parece que serve para vender muitas
coisas. Pergunte à Pepsi no México, cuja
atual campanha publicitária tem como
protagonistas a família de personagens
Huevocartoons. Em vez de tentar conquistar
os sedentos consumidores de refrigerantes
com argumentos funcionais como "acabe
com a sede", ou outros do gênero, o que a
arquirrival da Coca-Cola tem em mente é
chegar ao coração de seus consumidores,
seduzindo-os com a divertida imagem de
um grupo de ovos aventureiros, que com-
provaram sua popularidade ao se transfor-
mar em objetos de culto dos mais jovens
usuários mexicanos de internet, que há anos
compartilham suas histórias animadas em
formato digital.

Os populares Huevocartoons da Pepsi e a
empatia que produzem em certos segmentos
de consumidores são um bom exemplo
de que o amor entre marca e cliente não
apenas é possível, mas também funciona
como um vínculo poderoso. A prova é que
executivos de marketing estão usando esse
vínculo para ganhar participação de mercado.
Se até pouco tempo todas as fichas eram
apostadas em elementos lógicos, como a
qualidade e o preço, para conquistar a mente
dos consumidores, hoje a tendência é mirar
para as emoções como elemento central da
mensagem e, de preferência, transformar
as marcas em objetos de desejo que vão
além da razão.

Apontar ao coração e disparar é uma
estratégia de publicidade que Kevin Ro-
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berts, diretor-presidente da
agência Saatchi&Saatchi,
batizou de "lovemarks". Para
este guru do branding, a imagem
de uma marca está determinada por
dois eixos centrais: respeito e amor. No
extremo inferior de ambos eixos devem
estar localizados os produtos genéricos,
os que são alvos de menos respeito e amor
que qualquer outro. As marcas que possuem
muito respeito, mas pouco amor, serão as
marcas tradicionais, aquelas que, depois
de investir em campanhas publicitárias
por anos, conseguiram comunicar virtudes,
mas não se conectam às fibras emotivas

parecia
s u m i r
com a crise
dos anos
90. E tive-
ram sucesso.

Essas empresas

A nova estratégia publicitária
sensualidade, intimidade e
do consumidor. Ao contrário, aquelas que
conseguem conectá-las, mas não contam
com o devido respeito, se transformam em
moda passageira incapaz de se sustentar de
forma definitiva. Por fim, na ponta superior
de ambos eixos, com muito respeito e muito
amor, instalam-se as lovemarks.

MARKETING DO AMOR
Os Huevocartoons da Pepsi são uma tentativa
da multinacional para elevar o nível de amor à
sua marca. O caso latino-americano de maior
destaque quanto a lovebranding na região é
o da marca argentina Topper (ver história
na página 36). Seus donos, a empresa têxtil
Alpargatas, usaram todo o tipo de argumento
emocional para ressuscitar uma marca que

não são as únicas. Muitas das marcas que
apontam para o coração dos consumidores
alcançam lugares destacados na edição do
Ranking de Marcas, publicado pela Amé-
ricaEconomia pelo segundo ano, a partir
do estudo Target Group Index (TGI) Latino,
elaborado pela Kantar Media Research
(KMR). O estudo, realizado na Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México,
Peru e Venezuela, determina as marcas mais
consumidas (ver tabelas a partir da página
30) em nível regional e local.

Mas nem todas podem se converter auto-
maticamente em uma lovemark. 'Apaixonar-
se é algo que somente aquelas marcas que
ganharam confiança e credibilidade podem
conseguir", diz Cristián Lehuedé, presidente-



executivo da BBDO
no Chile. "São as

marcas sobre as quais
existe consenso entre os consumidores de
que o produto funciona." Para as que ainda
não conquistaram esse status, o melhor é
usar campanhas com base na comunicação
constante e de atributos lógicos, recomenda
Gustavo Koniszczer, diretor para o Cone
Sul da agência FutureBrand.

Se sua marca conta com os níveis de
confiança apropriados, o passo seguinte
para apontar ao coração é combinar três
ingredientes: sensualidade, intimidade
e mistério. Dos três, a sensualidade é o
elemento que mais tem sido incorporado
às marcas, um recurso que tem pouco a

ver com incorporar mulheres voluptuosas
nos comerciais. "Atualmente é muito

comum que na criação de marcas sejam
utilizadas formas mais arredondadas,
mais humanas, diferentemente do
que foi feito nas décadas passadas,
em que se privilegiavam as formas
geométricas", diz Hugo Kovadloff ,
diretor da agência brasileira de
branding Gad'Design. Um bom
exemplo para entender essa visão
é a indústria de telecomunicações
na América Latina.

Quando a Telefônica alinhou
as marcas de suas operadoras de
telefonia móvel sob a marca
Movistar, depois da fusão da
Bellsouth no final de 2004, esco-
lheu um "M" bem marcante como
logo. "É a imagem de um órgão
vivo, porque com eles os consu-
midores se relacionam melhor

do que com coisas inertes",
diz Kovadloff. Uma

campanha que
a Telefônica

não repetiu no Brasil, onde
mantém a marca Vivo, mas tirou

proveito da escolha de sua rival
Claro, da mexicana América Móvil,

também apostando em uma logomarca
totalmente curvilínea. "É um paradoxo que
a mais tecnológica das indústrias de con-
sumo de massa tenha marcas com formas
orgânicas", diz.

Alguns crêem que o objetivo de apai-
xonar não deve generalizado. "O conceito
de lovemark não é para todas as categorias
de produtos", diz David Riu, professor do
Centro de Marcas Esade Business School,
na Espanha. "Para mim, é difícil pensar
em apaixonar-se por um detergente." Mas
há empresas fazendo experiências com
lovemarks em setores como cervejas e
produtos financeiros.

O problema virá quando — como é
natural no mundo do marketing — todo
mundo começar a fazer o mesmo. Se todos
se tornam obsessivos pelo coração dos con-
sumidores, a qualidade diferenciadora do
produto será perdida. "Dessa forma, corre-se
o risco de se tornar mais um clichê ", diz
David Cliffon, da Interbrand México. Mas
até que isso aconteça, o coração continuará
sendo o caminho mais curto para o bolso
do consumidor. •

MARCAS LOCAIS
E VIDEOGAMES
O ANO DE 2005 não foi favorável apenas para
as commodities e a macroeconomia latino-
americanas. Também foi um ano de virada
para muitas marcas locais, que viram suas
participações de mercado crescer frente a
multinacionais de forte presença na região. É
um claro sintoma de que os gostos e sabores
locais estão ganhando terreno.

O caso mais claro é o das cervejas, uma
das categorias onde o domínio local é dos
mais impressionantes. Num contexto em
que as maiores cervejarias do mundo estão
aumentando o controle na propriedade das
cervejarias locais, somente duas marcas inter-
nacionais situam-se entre as dez maiores da
região: Heineken (N° 7, mas com queda de
11%) e Budweiser (N° 8, queda de 12,6%).
Esse encolhimento contrasta com o crescimento
de marcas locais como a colombiana Costena
que subiu 21,9%, Polar Ice, da Venezuela, que
cresceu 24,2%, ou Isenbeck, da Argentina, que
avançou 19,5%.

A tendência também é clara numa categoria
tradicional de domínio estrangeiro: a das redes
de comida rápida. A categoria como um todo
tem perdido terreno. A queda é liderada pelo
McDonad's, que perdeu uma importante massa
de consumidores, especialmente no Brasil. Mas
esse consumidores não estão comendo menos:
muitos mudaram para restaurantes de redes
locais, como o brasileiro Habib's, que cresceu
11% e já alcançou o número de consumidores
do Burger King na América Latina.

A segunda tendência clara que se desprende
do estudo é o aumento da base de consumidores
de certas categorias, o que permite deduzir
um importante dinamismo em alguns tipos de
produto. Um bom exemplo são os televisores.
Durante os últimos 12 meses, foram vendidos
na região 40,3 milhões de unidades novas, o
que representa 27% de todas as casas com
televisão no ano anterior. Algo similar ocorreu
com os videogames. Nesse período, foram
adquiridos 10,4 milhões de novos consoles,
equivalentes a 19% de todos os existentes no
ano anterior. O mesmo também ocorreu com
aparelhos de som (19,1 milhões de unidades
vendidas, ou 15% sobre o total anterior) e os
computadores, com 5,2 milhões de unidades
vendidas, alta de 8%.'

Em termos gerais, as categorias de videoga-
mes e computadores cresceram beneficiadas
por uma combinação de redução de preços e
melhor taxa de câmbio em relação a 2004. Das
cifras de eletrônicos apresentadas, destaca-
se com força a marca Sony, que conseguiu
crescer em todas as categorias de produtos
nas quais participa.

Jimena Urquijo, vice-presidente de
desenvolvimento de negócios da TGI/KMR
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AS TABELAS A SEGUIR estão separadas por marcas regionais e
locais. As regionais são aquelas marcas presentes em pelo menos
dois países da região, e as locais em apenas um país.
Em cada categoria de produto mostra-se uma seleção das
marcas mais consumidas. Estão incluídas informação de origem,
penetração e variação com relação ao período anterior.
A penetração de mercado está quantificada na quantidade
de consumidores (projetados para o universo de análise)

que preferiram uma determinada marca durante o ano en-
tre agosto de 2004 e agosto de 2005, e na porcentagem
que representam em relação ao total dos consumidores da
categoria.
Apresenta-se também a variação de consumidores que
a marca manteve entre os últimos dois anos móveis e a
posição de cada uma delas no mercado regional ou local,
segundo cada caso.









(*)MARCAS GLOBAIS: Estão representadas
as principias marcas (de empresas multina-
cionais e locais) que se destacam em pelo
menos dois dos países analisados.
MARCAS LOCAIS: Estão representadas as
principais marcas de origem local que se desta-
cam nos países analisados e detalha a posição
que ocupa em seu próprio mercado.

1. Usuários, último ano.
2. Corresponde aos consumidores da categoria

de produtos do ano móvel 2004/2005
(agosto). Dados ponderados. Devido à

duplicidade de consumo de uma categoria,
através de várias marcas, as porcentagens
não somam 100 (uma pessoa pode
consumir varias marcas de uma mesma
categoria).

3. Variação nos últimos dois anos móveis:
2005/2004 e 2004/2003.

4. Inclui vôos nacionais e internacionais que
saem do país, salvo Gol e Aerorepública,
cujos dados correspondem somente aos
vôos domésticos.

5. Inscritos em programas de milhagem.
6. Clientes inscritos.

7. Consumo no último mês.
8. Comprado nos últimos 12 meses.
9. Consumo na última semana.

10. Supermercado onde comprou mais vezes
no último mês.

11. Número de pessoas que possui. Dados
consolidam modelos diferentes de cada
marca.

12. Dados consolidados de Johnnie Walker
Red, Black e Blue.

13.Dados consolidados de Compaq e Hewlett
Packard.

14.Não inclui Argentina.



O Target Group Index (TGI) é uma pesquisa
realizada com 63.597 pessoas com idades
entre 12 e 64 anos nos seguintes países:
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador,
México, Peru e Venezuela.
A pesquisa proporciona dados sobre demo-
grafia, consumo de meios de comunicação
e um questionário autoadministrado sobre
produtos. O método de seleção é proba-
bilístico.

Em cada país se gera uma base de dados,
que é posteriormente combinada em uma
base regional harmonizada (TGI Latina).
Só se pode comparar meios de comunica-
ção e produtos presentes em pelo menos
dois países.
Para a publicação se destacam as principais
marcas em nível regional (por país, só se
apresentam marcas de origem nacional e
regionais). O caráter regional de uma marca

está dado por sua presença em pelo menos
dois países da região. Os resultados cor-
respondem às medições do ano móvel de
agosto de 2004 a agosto de 2005.
Os dados foram proporcionados pelo TGI/
KMR (Target Group Index/Kantar Media
Research).
Contato para mais informações sobre dados
e metodologia desta pesquisa: jimena.
urquijo@us.kantarmedia.com
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Text Box
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