
No atual cenário de competitivi-
dade, a clareza na filosofia do
negócio e a visão da marca são
imprescindíveis, segundo Au-
gusto Nascimento, presidente
da BBN Brasil e diretor da Inno-
vax Consulting.

Para o consultor, o branding
- ou seja, a estratégia de reposi-
cionamento - deve partir do
presidente da corporação para
alcançar o sucesso, segundo o
consultor. O líder, por sua vez,
deve passar os objetivos a todos
os funcionários, para que estes
entendam e se comprometam
com a nova causa, ou seja, o no-
vo posicionamento da empresa
junto aos consumidores. “Desta
forma, começa a se criar uma

condição interna de comprome-
timento com a causa, pois se vo-
cê não tiver filosofia de negó-
cios e visão da marca, você per-
de o valor”, complementa.

Paradigmas
Nascimento cita como exem-
plo as empresas que produzem
produtos nocivos à saúde. A in-
dústria de cigarros é uma de-
las, que teve de repensar a es-
tratégia por conta das fortes
restrições à publicidade do pro-
duto, passando pelas campa-
nhas antitabagistas e pela pira-
taria. No ano passado, a Souza
Cruz, fez a lição de casa para
continuar no mercado. A em-
presa usou novos sabores para
renovar sua marca e garantir
uma rentabilidade de 40% e
atingir a cifra de US$ 8,2 bi-
lhões no ano. ■ T.M.

Até alguns anos atrás, a visão
predominante no mercado era
de que produtos tangíveis e de
qualidade eram vendidos por si
só. A mudança de perfil dos con-
sumidores, a partir da incorpo-
ração de novos contingentes de
compradores em potencial,
mostra um cenário diferente: a
sociedade está cada vez mais
exigente, e as companhias têm
um grande desafio pela frente:
o de se reinventar.

Foi a partir dessa constatação
que surgiu e se expandiu o bran-
ding, estratégia de reposiciona-
mento utilizada tanto por mé-
dias empresas como pelas gran-
des corporações. “Hoje em dia a
preocupação das empresas não
se limita apenas aos preços de
seus produtos e à governança
corporativa. Elas devem admi-
nistrar os valores que a marca
transmite para a sociedade”,
afirma Andrea Janer, sócia da
Redondo Design, consultoria
de estratégia de marcas.

A Redondo - nome criado pe-
lo significado da palavra muito
usada em design quando um tra-
balho está pronto, na “melhor
forma” - foi fundada há dez
anos no Rio de Janeiro pelas de-
signers Jaqueline Fernandes e
Cristiana Nogueira, que faziam
trabalhos pontuais, esporádi-
cos. Segundo Janer, a trajetória
da empresa nos primeiros anos
não foi fácil, pois o assunto
“branding” ainda não era difun-
dido no país. “Fizemos um tra-
balho de catequização, no senti-
do de explicar o conceito no
Rio”, revela Andrea.

No Brasil, o assunto começou
a engatinhar em 2002, quando o
país passou a despertar o interes-
se de grandes grupos globais.
Exemplo disso foi o inglês Wolff
Olins, que criou a marca da Oi,
grupo de telecomunicações, que
está entre as dez empresas com
melhor avaliação no ranking das
marcas mais valiosas do mundo,
realizado pela consultoria britâ-
nica BrandFinance este ano.

Crescimento
Com o amadurecimento do mer-
cado, a Redondo sentiu as mu-
danças, especialmente a partir
de 2006: o trabalho, que antes
era pontual, se tornou mais fre-
quente. “Com a expansão das
empresas brasileiras, nosso tra-
balho deixou de ser de constru-
ção de marcas. Algumas empre-
sas nos entregaram a própria
gestão das marcas”, diz Andrea.

Grandes nomes como Neoe-
nergia, Patrimóvel e Grupo EBX
fazem parte do portfólio da em-
presa carioca. Um exemplo é a
Vale, de mineração, para a qual

a empresa elabora, há cinco
anos, projetos de comunicação
com o foco em sustentabilidade
ambiental. “O objetivo é mos-
trar de forma clara os trabalhos
voltados ao meio ambiente, já
que a Vale não se limita apenas
a apresentar o balanço financei-
ro aos stakeholders”, afirma.

Hoje, Andrea pensa em estra-
tégias de marcas junto a uma
equipe de 15 pessoas e utiliza o
design como ferramenta para
aproximar as marcas de consu-
midores. Em 2010, a empresa
faturou R$ 1,3 milhão. Para o
ano que se encerra, a meta é de
R$ 1,7 milhão. Já para 2012, esti-
ma alcançar receita entre R$ 2
milhões a 2,5 milhões, ano de
boas perspectivas para Janer.
“Para o novo ano, nova marca,
novo site, novas contratações e
uma inevitável obra: o escritó-
rio está entrando em reforma
em janeiro para acomodar mais
funcionários”, finaliza.

14 anos de praia
A carioca Andrea trabalha com
branding há mais de 14 anos. A
carreira da consultora no seg-
mento começou na Addison, em
San Francisco, nos Estados Uni-
dos, onde colaborou em um pro-
grama para a rede Ipiranga, de
combustíveis, enquanto buscava
novas oportunidades de trabalho
para a Addison no Brasil. Ela tam-
bém já participou de projetos de
nomes de marca para SuperVia,
Vésper, Escelsa/Enersul e blah!
(do grupo TIM), e de trabalhos
para empresas como Gradiente,
Lojas Americanas, Grupo Ultra,
Unibanco e Brastemp. ■

Thais Moreira
tmoreira@brasileconomico.com.br

Comprometimento com a
causa e clareza nos objetivos
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Estratégia de reposicionamento
deve partir do presidente e
envolver todos os funcionários

Empresas reinventammarcas

TERÇA-FEIRA
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Livro é usado como
instrumento nas
ações de marketing

Comunicação com
o público interno
na Neoenergia

“

OceanPact, empresa que atua
em serviços marítimos, criou
diretrizes para a comunicação da
empresa por meio de um livro
para servir de instrumento de
ações de marketing da empresa.
Foram criadas as diretrizes
corporativas, incluindo missão,
visão e valores e, em seguida,
foi desenvolvida a plataforma
da marca. “As cores refletem
inovação e agilidade e trazem
energia e vibração.”

A Neoenergia, grupo que atua no
setor elétrico brasileiro, anunciou
uma joint venture com a Iberdrola
para a construção de 10 parques
eólicos no Nordeste do Brasil.
A Redondo foi a responsável por
desenvolver folders explicativos,
e programas de capacitação
profissional dentro da companhia.
“A Neoenergia está presente
em oito estados do país e vem
crescendo numa trajetória
constante”, diz Andrea Janer.

ECONOMIA CRIATIVA

Hoje em dia a
preocupação das
empresas não
se limita apenas
aos preços de
seus produtos
e à governança
corporativa

Andrea Janer
Sócia da Redondo Design

Mudanças no cenário econômico e incorporação de novos contingentes de consumidores ao mercado exigem

QUARTA-FEIRA

GESTÃO
Editorexecutivo:Gabriel deSales gsales@brasileconomico.com.br
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Não dá para falar de inovação
sem citar a Apple, um case apli-
cado em todas as universidades
do mundo, cujo sucesso pode
ser atribuído ao design da mar-
ca. Segundo Augusto Nascimen-
to, presidente da BBN Brasil e di-
retor da Innovax Consulting, a
história da maçã criada por Ste-
ve Jobs vai além da base leal de
consumidores e atividades de
branding bem executadas.

“A Apple se enquadra no con-
ceito central de inovação em ter-
mos de branding”, afirma o con-
sultor.

A marca, que atua na indús-
tria de computadores pessoais e
software estabeleceu forte pre-
sença no mercado à frente de
seus rivais com o branding bem
definido, o que a tornou uma
das mais desejadas do mundo.
“A Apple não inventou tudo o
que está no iPad e no iPhone,
por exemplo. Ela juntou vários
produtos que oferece valor ao
consumidor”, diz Nascimento.

Em maio deste ano, a criado-
ra do iPhone, do iPad e do iMac
entre outros, ultrapassou o mo-
tor de busca gigante Google Inc.
para se tornar a marca mais va-
liosa do mundo, segundo pes-
quisa do WPP, grupo mundial
de estratégia de comunicação.
Segundo a pesquisa, o valor da
marca Apple subiu 84% no ano
passado, para US$ 153,3 bi-
lhões. A marca Google perdeu
2%, cujo valor foi para US$ 111,5
bilhões, encerrando quatro
anos no topo do ranking, en-
quanto IBM subiu 17%, para ser
a terceira do ranking. ■ T.M.

Apple, o case
de sucesso
mais lembrado
no mundo
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O sucesso das
empresas familiares
O Brasil possui uma herança de gestão familiar muito for-
te em sua história econômica. Até a década de 50, boa par-
te das empresas era de origem familiar. Seja pela chegada
de profissionais mais qualificados para tomar a frente des-
tas organizações, pela entrada das multinacionais ou cria-
ção das grandes estatais, este cenário vem se modifican-
do. Essas empresas, porém, ainda enfrentam problemas
existenciais e de estratégia. Segundo dados do Sebrae, o
encerramento das atividades destas companhias acontece
com a morte do fundador, e mantém um ciclo médio de
apenas 24 anos. Apenas 30% chegam à segunda geração.

Independentemente deste prognóstico, o país ainda
possui forte presença desta gestão no cenário empresa-
rial, seja nas pequenas e médias, como as padarias de bair-
ro, ou nas grandes corporações, que já realizaram um pro-
grama intenso de sucessão e profissionalização, como Vo-
torantim, Pão de Açúcar e Klabin, entre outras. Todas es-

tas empresas, das meno-
res às grandes, ainda pos-
suem um papel muito
significativo no desen-
volvimento econômico,
social e político do país.

A pergunta recorren-
te sobre estes empreen-
dimentos é: como garan-
tir a atual gestão e dar
continuidade ao em-
preendimento. A respos-

ta e simples: saber separar a família da empre.
Não se pode dirigir uma empresa como uma extensão

da família, deve haver critérios em todos os setores até na
contratação de profissionais, inclusive de herdeiros. Além
disso, os gestores têm que ter uma clara visão do que que-
rem, não só como empresa, mas também como família.

Outro fator determinante para a empresa familiar que
quer crescer e se profissionalizar é a integração dos aspec-
tos pessoais e dos negócios. Estes níveis englobam as rela-
ções de cada indivíduo, como estes se relacionam entre si,
e, ainda, como se integram. Desta equação resulta a produ-
tividade e a eficácia dos negócios.

Com isso, chegamos a um ponto estratégico que é a cul-
tura organizacional. É muito raro uma empresa ter um pro-
duto ou serviço unicamente diferenciado no mercado, o
que faz a diferença é a cultura da empresa. Este aspecto é
responsável em alinhar comportamentos com valores or-
ganizacionais e estratégia de negócio. Este é o diferencial
para uma empresa se destacar e se diferenciar perante
suas concorrentes. Por isso, a importância de se preservar
a essência da cultura da empresa, mesmo esta passando
por uma profissionalização. De uma forma geral, a consis-
tência no respeito, na valorização, na execução e na imple-
mentação da cultura no dia-a-dia e em longo prazo pode
ajudar a empresa a manter a satisfação de seus funcioná-
rios e consequentemente a alavancar seus negócios.

Outra pergunta muito frequente é se a profissionaliza-
ção da empresa familiar aumenta o sucesso da mesma? Au-
menta desde que a transição de governança e gestão seja
transparente e pragmática. Ou seja, permitindo que um
novo gestor entre e tenha autonomia para executar suas
funções e tocar o negócio.

O planejamento de sucessão deve ser equilibrado, justo
e certo para ajudar o novo gestor. Quando há a profissiona-
lização, não se pode largar a empresa, deve deixar os no-
vos profissionais atuarem, mas sempre com os olhos pró-
ximos. Lembrando que mesmo com a profissionalização,
o sucesso da empresa está na cultura e preservação dos va-
lores que ela criou. O motivo é que foi por causa destes va-
lores que a empresa chegou ao patamar atual e conseguiu
se desenvolver para conseguir se profissionalizar e se man-
ter atuante e competitiva no mercado. ■

MINERAÇÃO

Fotos: divulgação

Marca criada por Steve Jobs
ganhou fidelidade de seu público
e se tornou a de maior valor

com branding

No mercado
financeiro, abuso
nos detalhes

Uma semente da
sustentabilidade
ambiental

Placas de sinalização da empresa
Pollux, gestora de recursos criada
em 2005 pelo empresário Paulo
Lehmman. Na criação da marca,
a estratégia da Redondo foi
desenhar um símbolo que remete
uma estrela, lembrando, de alguma
forma, a ligação com o universo
do mercado financeiro. A partir
daí, outros materiais impressos
e on-line foram desenvolvidos.
“São os detalhes que fazem
a diferença”, afirma Andrea.

A empresa desenvolve projetos
há cinco anos para a Vale,
incluindo o livro Sementes (foto).
“O objetivo principal é
demonstrar aos acionistas
a preocupação com o meio
ambiente”, diz Janer.
O assunto - a semente in natura -
recebeu uma capa em 3D, na qual
as sementes ficam dentro de um
bolso transparente. O material foi
feito com o papel Paraná, menos
agressivo ao meio ambiente.

Em maio, pesquisa
do Grupo WPP
identificou que
o valor da marca
Apple subiu 84%
em 2010, e chegou
aos US$ 153,3
bilhões, tornando-se
a marca mais
valiosa do mundo,
superando
o gigante Google

Não se pode dirigir
uma empresa
como uma extensão
da família, deve
haver critérios em
todos os setores

TIMOTHY
ALTAFFER
Presidente da
Axialent no Brasil

que médias e grandes empresas revejam seus conceitos

Andrea,Jaqueline,Cristiana
eBarbaraPinheiro, sócias

daRedondoDesign
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