
AS SUPERPODEROSAS
Consultoria Superbrands apresenta as 40 marcas
mais fortes na percepção do consumidor brasileiro

ANNA GABRIELA ARAÚJO

No final de 2006, a Superbrands

promoveu um levantamento das

100 marcas mais fortes no país.

Realizada em parceria corn a Brand

Finance - empresa inglesa espe-

cializada na avaliação e gestão de

marcas -, a pesquisa

analisou 1,2 mil ícones

nacionais e selecionou

500 deles para avalia-

ção dos consumidores.

"Para a elaboração do

ranking, 11 atributos

foram considerados.

Observamos desde o

reconhecimento da

marca, percepção de

preço e satisfação do

usuário, até a solidez,

a ética e a transparên-

cia da empresa, bem

como sua reputação

no mercado", explica

o sócio e CEO da Su-

perbrands Brasil, Gil-

son Nunes. Depois, os

dados são cruzados

com a participação

de mercado que cada

marca possui em seu segmento.

"Assim, aquela marca que investe

muito em publicidade, mas não

trabalha de maneira ética ou não

é líder da categoria, não aparece

nesse estudo. É preciso ter con-

sistência em todos os indicadores

que representam os pontos de

relacionamento da marca com o

consumidor."

Esse é o segundo ano em que a

agência realiza essa pesquisa. Ao

todo, 4552 pessoas - de executi-

vos a donas de casa - foram en-

trevistadas em cinco capitais do

país. "Muitas marcas melhoraram

sua pontuação em relação ao ano

passado. A Natura, por exemplo,

subiu de 72,5 pontos para 74,4",

analisa Nunes. Mas nem todas as

marcas cresceram. "Também tive-

mos queda de pontuação, como

no caso da Petrobras, que no ano

passado estava com 73 pontos e

neste ano caiu para 72,3."

Ele explica que o estudo avalia

apenas a percepção de mercado e

não a parte financeira das marcas.

"É por isso que na nossa pesquisa

o Itaú aparece na 60a colocação,

dity. "De modo geral, as

marcas que aparecem no

levantamento são pere-

nes, muitas delas cente-

nárias, que apresentam

um marketing consisten-

te, mas que não figuram

necessariamente entre

os maiores anunciantes

do país. São ícones que

se destacam por saber

balancear estratégias de

preço, produto, serviço,

treinamento, pós-venda

e inovação com ações

promocionais e de re-

lacionamento com seus

consumidores."

A seguir, o CEO da Su-

perbrands analisa as 40

marcas mais fortes do

país, segundo o ranking

elaborado por sua em-
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diferentemente do ranking elabo-

rado pela Interbrand, que classifi-

ca o banco na primeira posição."

Segundo Nunes, isso mostra que

o processo de construção de mar-

ca das instituições financeiras

ainda é visto pelos consumidores

como uma espécie de commo-

presa. "Esse levantamento mostra

que a publicidade influencia po-

sitivamente no reconhecimento

da marca, mas se a empresa não

entrega um produto consistente

ou não cuida de sua imagem cor-

porativa não consegue construir

uma marca forte e consistente.

Cerca de 20°/o do valor total da

marca é impulsionado pela comu-

nicação." ©
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