
Tradição à flor
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PESQUISA TOPOFMIND

PROVA QUE OS GAÚCHOS

CONTINUAM SENDO
CONSERVADORES EM

RELAÇÃO À LEMBRANÇA DE

MARCAS. A GM, PORÉM,

MOSTRA QUE É POSSÍVEL

MUDAR ESSE CENÁRIO

Linha de montagem
do Celta, na CM de
Gravatai: carro
"gaúcho" ajudou a
intensificar laços com
o Rio Grande do Sul

O apego àsmarcas locais está em
alta no Rio Grande do Sul, como

demonstra a 19a edição da pesquisa Top
of Mind, realizada por AMANHÃ e Seg-
mento Pesquisas, Das 65 categorias
investigadas nas seções de Produtos, Ser-
viços e Comunicação, apenas três tive-
ram troca de líderes. O propalado
conservadorismo gaúcho, no entanto,
está sendo desafiado pela General
Motors, que desembarcou no Rio Gran-
de do Sul há apenas nove anos ao instalar
uma montadora em Gravataí, na Região
Metropolitana de Porto Alegre. A com-
panhia vem mostrando como é possível
ganhar terreno mesmo entre consumi-
dores tão arraigados à tradição.

Desde 1999, quando foi criada a cate-
goria Montadora, a GM se mantém em

primeiro lugar. Neste ano, a companhia
foi a primeira lembrança de 53% dos con-
sumidores - 20 pontos percentuais a mais
do que obteve em 2008, Mas é na catego-
ria Grande Empresa/Marca do Rio
Grande do Sul que a GM mostra já ter
pegado o sotaque da região. Foi citada
por 8,1% dos entrevistados, o que a colo-
ca à frente da RBS e atrás, somente, da
líder Gerdau (veja o gráfico no alto}.

A estratégia da General Motors para
ganhar a mente dos gaúchos é justamen-
te se passar por um deles, Já na chegada
ao Estado, investiu no patrocínio de Grê-
mio e Inter, as duas marcas que dividem
o coração dos gaúchos, No ano passado,
intensificou a campanha "Gaúcho, conte
comigo" Com o mote "quem chega aqui
não quer mais sair" a empresa mandou
um recado bem claro; quer ser identifi-
cada como uma empresa gaúcha. As pe-
ças publicitárias da nova fase da campa-
nha, que incluem tevê, rádio e mídia im-
pressa, mostram um cartunista uruguaio,
um DJ africano e uma jovem japonesa
que adotaram o Rio Grande do Sul corno
lugar para viver. As peças também valo-
rizam o Celta, criado e desenvolvido no
Estado há sete anos.

Numa iniciativa que pode elevar ainda
mais o seu mindshare, a GM deve anun-
ciar ainda este semestre um novo investi-
mento no Estado: a produção de um novo
automóvel, projeto que envolve um
aporte de cerca de de USS l bilhão. Ain-
da que o empreendimento demore, por
conta das negociações com o governo do
Estado e da situação dramática por que
passa a matriz nos EUA, a GM segue pi-
sando fundo nas ações de marketing no
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Sul. Para se manter ligada aos gaúchos, a
companhia aposta no apoio a projetos
locais. Um deles é o programa Vida Ur-
gente, que tem foco na prevenção de aci-
dentes de trânsito - o comprador de cada
carro saído de Gravataí recebe, com as
chaves, o Manual da Vida.

O desafio da Gerdau
Mesmo com a arrancada da GM, o

Grupo Gerdau segue incólume na lideran-
ça da disputa mais nobre do Top of Mind
- a categoria Grande Empresa/Marca
do RS. Há pelo menos três anos, a fabri-
cante do vergalhão GG50 vem aumen-
tando seu recall entre os gaúchos. Mas
uma das principais razões da popularida-
de da companhia no Estado pode ser vis-
ta, também, como um aspecto vulnerá-
vel do seu branding: o grande carisma
pessoal de seu ex-presidente, Jorge
Gerdau Johannpeter. Seu prestígio entre
os gaúchos é tão grande que ele lidera a
categoria Empresário desde que ela foi cria-
da, há oito anos. Nesta edição, Gerdau foi
lembrado com mais do que o dobro de

citações do segundo colocado.
Aquilo que serviu de impulso para o

reconhecimento da marca, portanto,
pode se tornar um desafio de grandes
proporções. Especialistas em branding
revelam que o melhor a fazer, nesses ca-
sos, é desvincular ao máximo as marcas
de seus fundadores, ou mesmo do presi-
dente da empresa. "No caso da Gerdau, é
necessário estudar as alternativas, pois o
André [atual presidente da companhia,
filho de Jorge Gerdau] levará algum tem-
po para conquistar o mesmo espaço jun-
to à opinião pública,' analisa Luciano Deos,
presidente da agência GAD. Por meio de
uma nota, a companhia assinala que o
trabalho de gestão da imagem dos exe-
cutivos da Gerdau é feito internamente.
E que Jorge Gerdau Johannpeter, presi-
dente do Conselho de Administração da
Gerdau, é reconhecido nacionalmente
por sua postura empreendedora e preo-
cupação com o desenvolvimento do país.
"Dessa forma, há uma associação natural
de sua imagem à empresa pela opinião
pública, o que é extremamente positivo."

A companhia também supera com fol-
ga outra limitação: manufaturar uma
matéria-prima altamente especializada,
como o aço. "É possível que uma grande
parte dos consumidores gaúchos nem sai-
ba ao certo o que a Gerdau fabrica. Mas
eles sabem que ela está presente em mo-
mentos importantes da vida do Estado','
ressalta André D'Ângelo, consultor de
marcas de luxo e autor do blog Sr. Con-
sumidor no portal de AMANHÂ.Para
contornar essa dificuldade, a Gerdau tra-
ta de ser notada com uma política consis-
tente de patrocínio a eventos culturais de
grande porte, como a Bienal do Mercosul,
ou mesmo a empreendimentos do gêne-
ro, como a Fundação Iberê Camargo, que
homenageia o pintor gaúcho com um
museu de alto nível em Porto Alegre.

Outro trunfo da Gerdau para consoli-
dar essa popularidade no Estado onde
está sua sede é o alcance mundial da mar-
ca. "Ser consagrado fora do país estimula
uma percepção ainda mais positiva den-
tro do Brasil" aponta Jaime Troiano, da
Troiano Consultoria de Marca, "Nosso
eterno sentimento de inferioridade fica me-

Jorge Gerdau: mesmo fora da presidência

executiva, o "homem-marca" ajuda a
valorizar a companhia
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nor diante do sucesso de nossas empresas
no exterior" arremata. "Em conseqüência,
reforça-se o nível de lembrança da
corporação dentro do Brasil."

Algumas companhias, por isso, prova-
ram que são verdadeiros casos de excelên-
cia em gestão de marca, Talvez o exemplo
mais notório seja o da Natura. A fabricante
de cosméticos paranaense desbancou a

Petrobras, líder no ano passado, na catego-
ria Empresa Preocupada com o Meio Am-
biente ao alcançar 11,3 pontos percentuais
(o índice anterior era de 2,4%). A compa-
nhia é reconhecida por adotar discurso - e
ações - em prol da sustentabilidade. Seu
mérito é o de conseguir explicitar essa ca-
racterística na marca. 'A Natura é um exem-
plo de consistência, pois realmente entrega

o que diz oferecer" reconhece Arthur
Bender, presidente da Keyjump, consultoria
de bmnding. Tanto é verdade que, todos os
anos, os funcionários têm metas ambientais
específicas para cumprir. Só em 2008, a
Natura conseguiu reduzir em 8,9% o con-
sumo de água da operação industrial e em
16,8% o gasto com energia. A recomenda-
ção de que o consumidor deve reutilizar os
frascos da empresa como forma de prote-
ger o meio ambiente está na ponta da lín-
gua das 700 mil consultoras da Natura no
Brasil. "Se uma delas conseguir mudar um
aspecto da rotina da vida de alguém, todo
nosso esforço terá valido a pena,' comemo-
ra Luís Bueno, gerente-geral da unidade re-
gional sul da Natura.

Na seção Marcas da Internet, o desta-
que da pesquisa Top of Mind ficou com a
Nokia, a de maior índice de lembrança en-
tre os internautas consultados. A compa-
nhia é adepta do cross marketing, estratégia
que usa diversas mídias para alcançar um
público heterogêneo. A Nokia, por exem-
plo, apoia-se hoje no Brasil em três blogs
para se comunicar diretamente com seus
clientes potenciais - o mais famoso é o
Nokia sem Limites, um espaço na rede para
que os internautas possam ter acesso a
muitas das ferramentas dos aparelhos ce-
lulares fabricados pela companhia. O site
promoveu até mesmo um concurso de
aplicativos para os telefones. A Nokia guar-
da a sete senhas os dados de acesso ao site,
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mas adiantou que o espaço Sem Limites
chegou a ter picos de 150 mil visitas por
mês, no segundo semestre de 2008. Até ju-
nho, os blogs da Nokia ganharão novos con-
teúdos e serão remodelados. Tudo para
cumprir o grande desafio da corporação:
transformar os page views em compras de
aparelhos - no Brasil e no mundo.

Mundos virtuais
As comunidades virtuais fazem par-

te, também, das estratégias da Volks-
wagen. A companhia foi surpreendida
ao fazer uma pesquisa e encontrar nada
menos que 500 grupos de discussão na
internet cujo tema era o Gol - o carro
mais popular da montadora alemã no
Brasil. A descoberta motivou a VW a
criar um blog em que as pessoas pode-
riam contar as suas histórias e percep-
ções sobre o Gol. A campanha rendeu
um intenso feedback para a Volks, que
recebeu milhares de e-maiis elogiando a
iniciativa. A experiência foi importante
para a montadora alemã, que deve conti-
nuar a-usar a plataforma virtual - e o
marketing viral - em futuras campanhas.

"Pretendemos expandir essa forma de
publicidade. Afinal de contas, os internautas
se mostraram defensores fiéis da marca"
adianta Marcelo Olival, gerente de propa-
ganda e marketing da Volkswagen.Uma
regra essencial a ser observada em campa-
nhas na internet é a absoluta transparência
na relação com o consumidor. "Na web 2.0,
as marcas estão nuas. Há de se ter cuidado,
pois é o consumidor que possui o discurso
sobre a marca e não mais a empresa,' avalia
Marcelo Coutinho, diretor de análise de
mercado do Ibope Inteligência,

Um capítulo especial da pesquisa é o Top
Executivo, sondagem que avaliou as grifes
mais lembradas por diretores e CEOs de
grandes empresas do Rio Grande do Sul
(veja relação dos vencedores}. O Bradesco
conseguiu um feito; venceu em três das 16
categorias pesquisadas. Na web, contudo, o
banco mais lembrado foi o Itaú.
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