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AFINAL, O QUE TÊM EM COMUM AS EMPRESAS QUE ESTÃO SE TORNANDO

REFERÊNCIAS EM PRESTÍGIO DE MARCA CORPORATIVA NO SUL DO PAÍS?

{Andreas Müller}

ranking das marcas de maior pres-
tígio no sul do país tem novos pro-

tagonistas, E isso não se deve somente ao
fato de que a pesquisa foi ampliada e re-
vista. Nada disso. Na sua segunda edição,
o especial "Reputação Corporativa" mos-
tra que o consumidor está cada vez mais
atento à trajetória das empresas com as
quais ele se relaciona. Hoje, ele reconhe-
ce aquelas que cultuam a qualidade, a
confiabilidade e a responsabilidade. O
mesmo vale para as companhias que exi-
bem uma trajetória admirável, marcada
pelo crescimento, pela inovação e por um
apego a determinadas tradições. O resul-
tado é que todas acabam tendo lugar ca-
tivo nos rankings elaborados com exclu-
sividade por AMANHÃ em parceria
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com a Troiano Consultoria de Marca
para apontar as marcas mais prestigiadas
em cada Estado da Região Sul.

Um exemplo é a Gerdau, que neste
ano empreendeu uma das viradas mais
surpreendentes da pesquisa. Depois de
ter sido vice-campeã em 2008, a siderúr-
gica assumiu a dianteira entre as compa-
nhias do Rio Grande do Sul com melhor
índice de Prestígio de Marca Corporativa,
ou IPMC - como é conhecido o indica-
dor que permite medir e até comparar a
reputação das empresas. Não é pouca
coisa. Nos rankings de Santa Catarina e
do Paraná, para se ter uma idéia, não hou-
ve nenhuma inversão desse tipo. As em-
presas que lideravam em 2008 - Sadia e
O Boticário - continuaram na ponta e

até ampliaram sua vantagem em relação
às rivais mais próximas neste ano. A úni-
ca troca de líderes ocorreu no ranking
gaúcho, com a Gerdau desbancando a
afiadíssima Tramontina.

Há outro detalhe que torna a ascen-
são da Gerdau ainda mais relevante: o fato
de que a empresa atua no business-to-
business, ou B2B, aquela parcela do mer-
cado em que os clientes também são
empresas. Trata-se de um caso à parte.
No universo das marcas com melhor ré-
putação do sul do Brasil, o B2B é um se-
tor com pouquíssimos representantes -
apenas cinco, na soma dos três Estados.
A hegemonia é toda do varejo: das 45
companhias com melhor IPMC da Re-
gião Sul, nada menos do que 27 lidam



diretamente com o consumidor final. Por
isso, não deixa de ser surpreendente o
fato de que a Gerdatf tenha superado, no
Rio Grande do Sul. marcas como
Tramontina, Lojas Renner e outros
colossos do varejo. A explicação? "O fato
é que a Gerdau tem uma maneira singu-
lar de se relacionar com o mercado, de
estar sempre em contato com as pessoas.
Não se trata de um diferencial de produ-
to, e sim de personalidade" destaca Levi
Carneiro, diretor associado da Troiano
Consultoria de Marca.

A Gerclau não brilha sozinha. Além
dela, várias outras companhias se desta-
caram na edição deste ano, especialmen-
te nos rankings complementares - que
apontam quais marcas se saem melhor
em determinados aspectos (aqui chama-
dos de "dimensões") da reputação
corporativa. No total, são cinco dimen-
sões pesquisadas: a qualidade de produ-
tos e serviços; a admiração e confiança
que cada empresa desperta no consumi-
dor; a capacidade de inovar; a responsa-
bilidade social e ambiental; e o histórico e
evolução de cada companhia. Todos es-
ses quesitos são avaliados separadamen-
te durante a apuração, que se baseia em
entrevistas com aproximadamente 6 mil
pessoas (2 mil por Estado). A média dos
pontos obtidos nessas cinco dimensões é

o que expressa o IPMC de cada concor-
rente (confira mais detalhes sobre a
metodologia da pesquisa no quadro da
página seguinte}.

Isso significa que há duelos paralelos
sendo travados entre as empresas que
exibem melhor reputação em cada um
dos três Estados do Sul do país. Em Santa
Catarina, por exemplo, a Tigre foi a gran-
de campeã no quesito "capacidade de ino-
var" - assumindo o lugar que pertencia à
Sadia no ano passado. }á no Rio Grande
do Sul, a RBS ultrapassou a Tramontina
e, agora, encabeça a lista das empresas
que os consumidores gaúchos conside-
ram mais inovadoras. No Paraná, as mu-
danças mais significativas ocorreram em

outro ranking, o das companhias com
melhor "histórico e evolução" Agora, a
líder nesse aspecto é a Copei, que tomou
o trono da distribuidora de bebidas
Spaipa. "Temos o princípio de que a nos-
sa função social é mais importante do que
o lucro. Isso está bem claro no imaginá-
rio dos paranaenses" diz Rubens Ghilardi,
presidente da estatal.

Preferências estaduais
Os rankings complementares tam-

bém revelam que, em cada Estado, há
predominância de um determinado se-
tor da economia entre as melhores repu-
tações corporativas. Em Santa Catarina,
por exemplo, as empresas de alimentos
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detêm a hegemonia no ranking de 'quali-
dade de produtos e serviços" com seis re-
presentantes entre as 15 primeiras colo-
cadas. No Paraná, o quadro é um pouco
mais equilibrado. O setor majoritário é o
de serviços, também com seis posições.
Mas a vantagem é pequena em relação
ao grupo de alimentos, que tem cinco
companhias entre aquelas consagradas
pela qualidade de seus produtos e servi-
ços. Quanto ao Rio Grande do Sul, a gran-
de referência em qualidade são as indús-
trias locais, com sete representantes.

Em parte, resultados como esse se
devem ao fato de que o universo da pes-
quisa se restringe às 50 maiores empre-
sas de cada Estado do sul - conforme a
classificação do ranking Grandes & Lide-
res, produzido anualmente por AMANHÃ
em parceria com a Pricewaterhou-

seCoopers. Entretanto, é errado pensar
que o nível de reputação está associado
ao tamanho de cada companhia. A Vivo,
por exemplo, ostenta a maior receita bru-
ta do Paraná, mas aparece na 14" posição
entre os maiores IPMCs paranaenses,
atrás de competidores como Yoki Ali-
mentos e Frimesa. Em Santa Catarina, a
maior empresa é a Bunge, cujo fatu-
ramento anual chega a ser quase 70%
maior do que a Sadia. Mas é justamente
a Sadia que lidera o ranking de reputação
corporativa - a Bunge é a quinta coloca-
da. O único Estado em que a maior em-
presa é também a mais prestigiada pelos
consumidores é o Rio Grande do Sul.
Mas basta conferir atentamente a tabe-
la para perceber que, em matéria de re-
putação corporativa, tamanho não é
documento.

Qualidade é o que interessa
Durante a apuração, os entrevista-

dos eram solicitados a atribuir um deter-
minado peso a cada uma das cinco di-
mensões da reputação corporativa. É uma
forma de entender o que os consumido-
res mais valorizam ao julgar uma deter-
minada grife empresarial. E os índices não
deixam dúvidas: a "qualidade de produ-
tos e serviços" é o que realmente conta.
Na média dos três Estados, esse atributo
é considerado o mais importante por
24,3% dos entrevistados. Já a dimensão
"histórico e evolução" é a que tem menos
relevância - somente 15,1% dos consu-
midores dão importância a isso na hora
de identificar as empresas com melhor
reputação. "Não há marca que resista a
um produto medíocre" indica Jaime
Troiano, diretor da Troiano. •

Como é feita a pesquisa
O ranking das empresas com melhor reputação no sul

do país c resultado de uma pesquisa realizada pela Troiano
Consultoria de Marca, que entrevistou mais de 6 mil pes-
soas (2 mil em cada Estado da região) na segunda quinzena
de novembro de 2008. Todas as entrevistas foram realiza-
das via internet, com usuários de banda larga, que foram
contatados por meio da consultoria e-Bit. especializada em
informações de e-commerceA amostra foi composta por
pessoas de ambos os sexos, com diversas faixas de renda e
de idade, moradoras das capitais c do interior de cada um
dos Estados. A margem de erro dos índices apresentados é
de 2.7 pontos percentuais para mais ou para menos.

No questionário, os ínternautas foram solicitados a ava-
liar as 50 empresas de maior faturamento em seus respecti-
vos Estados. Tais empresas são selecionadas a partir do ranking
Grandes & Líderes, produzido anualmente por AMANHÃ
e PricewaterhouseCoopers. Durante o questionário, foram
avaliados cinco quesitos: Admiração e Confiança; Capacida-
de de Inovação; Qualidade dos Produtos e Serviços; Respon-
sabilidade Social e Ambiental; e Histórico e Evoluçâo. Esses
atributos são considerados os principais "pilares" da reputa-

ção de uma empresa, segundo Jaime Troiano, diretor da
consultoria que leva seu sobrenome. Cada internauta teve
de apontar quais empresas se associam melhor a essas
dimensões. A média das avaliações obtidas nos cinco que-
sitos - proporcionalmente ao peso de cada um deles no
conjunto da amostragem - resulta no Índice de Prestígio
de Marca Corporativa (ÍPMC), indicador que, efetivamente
mostra qual é o "nível" de reputação das empresas do sul.
Além disso, os entrevistados também definiam, por conta
própria, qual era a importância relativa de cada um dos
cinco atributos.
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