
Quem disse que as empresas
não têm problemas existen-
ciais? Você sabe o que a Rainha,
o Extra, a Companhia de Jesus e
a Graco tem em comum? Todas
passaram por terapia corporati-
va para entender qual o seu pro-
pósito. Não que elas não soubes-
sem quais eram seus valores ou
missão. A questão é que saber
só isso virou commodity. Um le-
vantamento feito com 40 em-
presas mostra que, em média,
todas repetem 15 palavras quan-
do mostram a essência de seu
negócio. Excelência, competiti-
vidade, ética, transparência, re-
lação forte com os clientes, en-
tre outras, são usadas a exaus-
tão. “Se trocarmos aquele qua-
dro que fica na parede das em-
presas com a Missão e os Valo-
res ninguém percebe a diferen-
ça”, diz Jaime Troiano, sócio da
BrightHouse no Brasil, responsá-
vel pelo estudo.

E é em busca deste diferen-
cial perdido que as empresas es-
tão tendo que questionar seus
modelos de negócios: “se sua
marca deixasse de existir hoje,
o que o mundo perderia?” Este
é um fenômeno pelo qual pas-
sam grandes marcas, geralmen-
te, já consolidadas em suas
áreas de atuação, contra Troia-
no. “Conforme a empresa atin-
ge determinado tamanho, sua
necessidade de ter um propósi-
to bem definido fica ainda
maior. Se a razão de ser não está
bem definida, a mensagem para

colaboradores, fornecedores,
clientes perde a força”, diz An-
dré Prieto, diretor da Bri-
ghtHouse Brasil, uma das em-
presas do Grupo Troiano de
Branding. Além do mais, limita
o potencial de ganhos.

Foi o que aconteceu com a
americana Graco, conhecida
por seis produtos para bebês. E
que, na realidade, descobriu
que seu público alvo não eram
os bebês. “O papel da Graco é

cuidar dos pais para que eles cui-
dem dos filhos”, conta Jaime
Troiano. “Este é um propósito
bem maior do ponto de vista de
negócios”, explica. Ao se pro-
por a atender aos pais, o poten-
cial de negócios da Graco pas-
sou de um mercado de US$ 400
milhões para US$ 1,2 bilhão.

A marca Rainha, da Alparga-
tas, teve de fazer uma terapia se-
melhante para entender seu pa-
pel. “Queríamos saber porque a

marca vendia tanto, se os clien-
tes ainda tinham como opção
uma Topper ou uma Mizuno”,
diz Fernando Beer, diretor de
marcas esportivas da Alparga-
tas. “Tivemos de fazer uma aná-
lise da alma da marca.”

A empresa conversou com
funcionários, clientes e forne-
cedores e entendeu que a Rai-
nha deveria voltar a falar de es-
porte, e que isso não criaria
conflito com outras marcas da

empresas. “A Rainha é uma
marca de esporte casual, volta-
da para a superação pessoal e
não competição como a Mizu-
no”, explica Beer. Agora, com
base na “master idea” “Rai-
nha, liberdade para ser mais”,
a empresa está mudando sua es-
tratégia, que consiste inicial-
mente em conseguir mais des-
taque nos pontos de venda.
“Depois disso, partiremos para
a mídia de massa”, afirma. ■
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MODA

Campanha outono-invernoda Coca-Cola
pronta para sair do forno. Sim, da Coca-Cola

PESQUISA

Cientistas de Harvard criam microrrobôs
feitoscom a técnica do origami

Divulgação

Terapia corporativa ajuda
empresas a encontrar identidade

O consultor especializado em

branding explica que mais

do que o investimento em uma

nova sacada de marketing,

as empresas precisam escavar

o sentido de sua existência.

Como se define o papel

de uma empresa?

Trabalhamos com um método em

quatro etapas: investigação,

incubação, iluminação, ilustração.

Conversamos com diversas

pessoas da organização, sempre

olhando primeiro para dentro

e não para o mercado, para

entender qual é o motivo

da empresa existir. É uma

verdadeira arqueologia

corporativa para escavar o

propósito, que já está lá. Não

é simplesmente achar uma

nova sacada de marketing.

É decodificar o que já existe e

trazer está informação para a luz,

em forma de uma ‘master idea’.

Qual a diferença entre

a master idea e o slogan?

O slogan é uma ação de

marketing voltada para

simplesmente vender a

companhia. Muitas empresas que

não têm objetivos bem definidos

perambulam por diversos slogans

sem resultado. Já a master idea é

fruto de um trabalho coletivo que

sintetiza o propósito da empresa.

Ela pode ser utilizada como

slogan, mas sua função é nortear

todas as ações da companhia e

não só o marketing.

Por exemplo?

No caso do Extra, após definida a

master idea “Por uma vida mais

família”, demos como sugestão

cerca de 20 ações para trazer

esse propósito à tona. Por

exemplo, os funcionários terem

não só sua foto no crachá, mas de

toda a sua família. Ou mesmo

oferecer roteiros de piquenique.

Inspirados no origami, famosa técnica japonesa de dobraduras,

cientistas de Harvard criaram uma nova maneira de fazer microrrobôs.

No lugar do papel foram usados titânio, latão, cerâmica, folhas adesivas

e alumínio, que formam uma única camada que é cortada para formar

as pequenas máquinas. A estrutura criada exibe um robô tridimensional

no qual é possível colocar equipamentos eletrônicos e sensores.

“

Sócio da BrightHouse,

do Grupo Troiano de Branding

A Coca Cola Clothing acaba de fotografar a campanha de Outono

Inverno. O Brasil é o único país do mundo com duas lojas da marca,

uma em Porto Alegre e outra Rio de Janeiro, e até o final do ano,

planeja-se abrir mais 15 unidades no país. Agora em fevereiro a marca

abre uma em Recife e outra em São Caetano. Além das lojas próprias,

a marca está presente em mais de 1,2 mil pontos de vendas no país.

EMPRESAS

Questionadas sobre “o que o Brasil perderia, se sua empresa desaparecesse amanhã”,

marcas sólidas como Rainha, Graco, Extra e Companhia de Jesus decidem rever suas identidades

Tivemos de fazer
uma análise da alma
da marca Rainha
para entender que
ela tinha que voltar
a falar de esporte

Fernando Beer

Diretor de marcas esportivas

da Alpargatas

“Arqueologia
corporativa é para
escavaro propósito”

FernandoBeer,daAlpargatas:

clientevêaRainhacomouma

marcadesuperaçãopessoal

...JAIME TROIANO
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Historicamente, a rede de hiper-
mercados do Grupo Pão de Açú-
car é conhecida pelo slogan
“Mais barato, mais barato, Ex-
tra”. Internamente, porém, ape-
sar de todos competirem por
preço, havia um sentimento de
que a marca tinha uma função
mais importante na vida das
pessoas. A escavação feita pela
equipe da consultoria Bri-
ghtHouse mostrou que as lojas
da rede são lugares de reunião
das famílias. “É o passeio de fi-
nal de semana”, diz Jaime Troia-
no, sócio da empresa no Brasil.

A empresa lançou no final do
ano passado a campanha “Por
uma vida mais família”, em que
apresentou o reposicionamento

de marca, convidando as pes-
soas a se engajarem num movi-
mento que valoriza os bons mo-
mentos em família. “Comparan-
do com outras marcas do grupo,
percebemos que a família era o
tema que unia as pessoas ao re-
dor da marca”, explica Troiano.

Com base nessas informa-
ções, a PA Publicidade, agência
do grupo, investiu R$ 10 mi-
lhões na campanha, que contou
com cerca de 90 pessoas, de 20
famílias bem brasileiras.

Não são só as empresas que
têm dificuldade em encontrar o
propósito. A Companhia de Je-
sus, ordem religiosa mantenedo-
ra do Colégio São Luiz, em São
Paulo, também adotou a práti-

ca.“Inicialmente, eles queriam
fazer uma revisão da logomarca.
Mas mudaram de ideia”, diz
Troiano. Tudo por conta de um
levantamento feito internamen-
te entre os religiosos, no qual se
perguntou “qual o papel da Com-
panhia de Jesus”. Foram várias
respostas diferentes, o que mos-
trou a necessidade de uma esca-
vação nos princípios fundamen-
tais da ordem. “Neste caso, não
há motivo econômico, mas sim
a necessidade de serem reconhe-
cidos pelo seu papel no Brasil e
também despertar vocações”,
conta. Os jesuítas estão finalizan-
do a frase que vai definir seu pro-
pósito, que será lançada nos pró-
ximos meses. ■

Extra identifica-se com novo slogan

SERVIÇO

Ticketoferece consultoria on-line gratuita
para gestão de benefícios de alimentação

Rodrigo Capote

Paulo Fridman/Bloomberg

DESEMPENHO

Locação de imóveis residenciais
cresce29% em São Paulo, diz Lello

A frase “Por uma vida mais família” definiu melhor sentimento do grupo em relação à rede de hipermercados

A Ticket está lançando um serviço gratuito no site da empresa.

Por meio de uma pesquisa, que revela o valor médio pago pelo

trabalhador brasileiro em refeições fora de casa, as empresas

poderão comparar o valor do benefício pago com os preços

cobrados em sua região. Segundo a Ticket, a proposta é auxiliar as

companhias que oferecem o benefício na atualização de valores.

O número de novos contratos de locação de imóveis residenciais

cresceu 29% na cidade de São Paulo em 2011, versus o ano anterior,

segundo a Lello, empresa do setor. Em comparação a 2009,

o avanço foi de 11,3%. Os imóveis mais procurados foram apartamentos

de dois dormitórios situados próximos a estações de metrô. O valor

médio das novas locações foi de R$ 1,8 mil, contra R$ 1,6 mil em 2010.

TerapeutasdaBrightHouse:

Troiano(àesq.),

PrietoeMarie-Océane
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 20-21




