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Marina Gazzoni

Na lista das dez marcas mais
valiosas do Brasil em 2012 es-
tão nomes como Bradesco,
Itaú, Skol, Natura e Sadia – to-
das muito conhecidas do con-
sumidor final por estarem pre-
sentes no dia a dia da popula-
ção.Chama atenção nessegru-
po uma empresa que produz
petróleo, a Petrobrás, e outra
de minério, a Vale. Embora
ninguém veja o que elas fa-
zem na prateleira do super-
mercado, essas duas marcas
têm se mantido há anos na lis-
ta das mais valiosas do País.

“Elas conseguiram criar
uma reputação no público ex-
terno que gera um sentimen-
to de orgulho, principalmen-
te entre os trabalhadores”,
diz Jaime Troiano, presidente
do grupo Troiano de Bran-
ding. Outras empresas têm se
esforçado para trilhar esse ca-
minho.

A Intel, por exemplo, não ven-
de nada no varejo, mas investe
pesado para colocar sua marca
na seção de tecnologia das lojas e
até na casa do consumidor. A em-
presa trabalha para fazer de seus
processadores um fator de deci-
são na compra de computado-
res. A americana tem um dos ca-
sos mais famosos de empresas
que têm como clientes outras
empresas, as chamadas compa-
nhias B2B (do inglês ‘business to
business’), mas investem em
marketing direcionado ao consu-
midor final.

“A Intel quer mostrar para o
cliente que o ‘ingrediente’ do
computador é o responsável por
atributos que ele valoriza no pro-
duto, como velocidade de nave-
gação”, disse o diretor de estraté-
gia e novos negócios da Intel,
Cássio Tietê.

A visão de que precisava am-
pliar sua comunicação além de
seus parceiros ganhou força nos
anos 90, com o lançamento do

logotipo “Intel Inside”. Os com-
putadores vendidos por seus
clientes passaram a vir com um
selo que informava ao consumi-
dor final que o processador era
da Intel.

Para viabilizar a ação, a Intel
recorreu ao chamado marketing
cooperado, no qual faz parcerias
com os seus clientes, os fabrican-
tes de computadores, para se co-
municar com o consumidor fi-

nal. “A empresa participa do in-
vestimento em marketing de to-
das as campanhas de lançamen-
tos de produtos nas quais os fa-
bricantes divulgam que o proces-
sador é da Intel”, disse Tietê. No
ano passado, 80% dos computa-
dores vendidos em todo o mun-
do tinham processador da Intel.

Foco. A maioria das empresas
do ramo “B2B” ainda não desper-
tou para a importância de traba-
lhar a marca para o público em
geral. Elas estão mais focadas, se-
gundo Troiano, em fortalecer
seu nome apenas no segmento
em que atuam. “Aos poucos, as
empresas estão entendendo que
a construção de uma marca co-
nhecida e com alta reputação po-
de impulsionar seu negócio.”

A General Eletric (GE), por
exemplo, está no Brasil deste
1919, mas fez sua primeira cam-
panha institucional no País em
2009. “A GE é mais conhecida
do público em geral pela sua li-

nha de eletrodomésticos e de
lâmpadas, que não são o foco
principal da empresa”, disse o di-
retor de marketing corporativo
da GE, Marcos Leal. Segundo
ele, muitos clientes de uma divi-
são da empresa tinham poten-
cial para fazer negócios com ou-
tras companhias do grupo, mas
desconheciam a amplitude de
atuação da GE.

Em 2011, a companhia tripli-
cou o orçamento de marketing e
criou uma estratégia de marca es-
pecífica para o Brasil –nos anos
anteriores, a GE usou campa-
nhas feitas no exterior e adapta-
das para a região.

O desafio é explicar ao consu-
midor leigo o que faz uma empre-
sa que trabalha com tecnologia
pesada. “Nas campanhas para o
público especializado, o foco são
as características técnicas do
produto. Para o público geral, te-
mos que mostrar como a tecnolo-
gia pode resolver problemas do
mundo”, diz Leal.

Redes sociais. A dissemina-
ção das mídias sociais expôs
as empresas “B2B” a uma si-
tuação que era pouco prová-
vel: cair “na boca do povo”.
“As mídias sociais foram vis-
tas inicialmente como um ris-
co. Depois, foram encaradas
como uma oportunidade iné-
dita de falar facilmente com o
consumidor”, afirma o dire-
tor geral da agência Havas Di-
gital, André Zimmermann.

A Ericsson, que desenvolve
infraestrutura de rede para
operadoras de telefonia, en-
xergou nas redes sociais o me-
lhor ambiente para conversar
com o público. “Queremos hu-
manizar a marca”, disse a dire-
tora da marketing da Erics-
son, Carla Belitardo. Para is-
so, a empresa publica no Face-
book informações de interes-
se do consumidor, como di-
cas de aplicativos para facili-
tar a inserção do dígito 9 nos
celulares da capital paulista.
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Empresas que não vendem ao varejo,
chamadas de ‘B2B’, investem em marketing
para serem conhecidas também da população
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Quando os investidores corte-
jaram o empresário Puneet
Mehta com a promessa de aju-
dá-lo a dar maior impulso à
sua empresa de marketing,
fundada em 2006, ele ficou en-
cantado. Com planos de au-
mentar a equipe de vendas e
formar uma rede mais robus-
ta de distribuição, o empreen-
dedor de Atlanta decidiu ven-
der parte da companhia para
um fundo de private equity,
que fez um aporte de US$ 1,5
milhão na empresa.

“Mas depois de levantar o
dinheiro percebi que o contra-
to tinha tantas cláusulas que
perdi total controle da empre-
sa”, disse ele. “Diariamente
era uma tortura ir para o escri-
tório, ser um empregado no
negócio que criei.”O empresá-

rio então desistiu: a receita da
companhia caiu para zero e hoje
ela existe só no papel.

Especialmente depois que o
currículo de Mitt Romney se tor-
nou um item de campanha eleito-
ral nos EUA, os méritos dos fun-
dos de private equity, conheci-
dos por seu foco nos ganhos a
curto prazo, têm sido questiona-
dos. Os investidores normal-
mente usam um misto de dívida
e ações para adquirir uma gran-
de participação em empresas
não bem sucedidas, em seguida
fazem uma reengenharia das es-
truturas operacionais, adminis-
trativas e financeiras, com o obje-
tivo de vender a empresa com lu-
cro num prazo de cinco anos.

Graças a histórias como a de
Puneet Mehta e aos ataques con-
tra Romney, a reputação do setor
sofreu alguns golpes. Mas os fun-
dos de private equity continuam
sendo uma opção tentadora para
alguns proprietários de peque-
nasempresas. Afinal,é difícil con-
seguir crédito em bancos e ou-
tras alternativas financeiras são
extremamente caras.

Mas como garantir que essa so-
ciedade dê certo? Entrevistas

com dezenas de empresários e
investidores levam a uma mes-
ma conclusão: é preciso ir deva-
gar e considerar alguns pontos
antes de pegar o dinheiro. Pri-
meiro, é bom saber que gestores
de private equity não são senti-
mentais. Eles querem lucrar
com o negócio. Sabendo disso, o
empresário tem de responder a

duas perguntas antes de fechar
com o sócio: quer capital para
crescer sem deixar o dia a dia da
empresa ou quer vender tudo?
Se a ideia é permanecer na com-
panhia, é preciso estar disposto a
dividir o controle com o fundo e
em alguns casos até ser emprega-
do deles. Decisão tomada, é hora
de o empreendedor checar os an-

tecedentes do private equity e
conversar com donos de outras
empresas que receberam investi-
mento do mesmo fundo.

Um bom sócio deve contri-
buir não só com dinheiro, mas
com conhecimento do setor,
contatos e experiência para aces-
sar novos mercados. Para um em-
preendedor que consegue essa

rara combinação de capital, ta-
lento e cooperação, os benefí-
cios do private equity são con-
sideráveis.

O empresário americano
Ryan Eleuteri, dono da fabri-
cante de bebidas Charleston
não se arrepende de ter vendi-
do 30% de sua empresa para a
Duart Mull. Com a ajuda do
sócio, ele conseguiu aumen-
tar o faturamento de US$ 50
mil em 2010 para US$ 300 mil
este ano. “Opero minha firma
diariamente como o dono de
uma pequena empresa, mas
se algum problema surge, sei
que eles têm interesse em
meu sucesso”, diz Eleuteri. “É
como ter um irmão cuidando
de você quando você se envol-
ve numa briga na escola.”

Para Puneet Mehta, não te-
ve volta. Em sua nova empre-
sa, a Local Marketing, ele re-
nunciou a qualquer financia-
mento de fora. “Hoje somos
procurados todos os meses
por bancos e fundos que ofere-
cem dinheiro”, diz ele. “Mas
não precisamos deles”. /
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“Paint The Town Black” – ou
Pinte a cidade de preto – é o no-
me da nova campanha da cerve-
ja Guinness, para o início das
comemorações mundiais do
“Arthur’s Day”, o dia que cele-

bra o 287º aniversário do cria-
dor da marca, Arthur Guinness.

O filme, que será veiculado
mundialmente, foi gravado du-
rante quatro dias na região da
Transilvânia, na Romênia. A

ideia é fazer um convite para
que as pessoas entrem no clima
da marca, simbolizada pela cor
preta. Para isso, 350 moradores
da localidade participaram da
gravação, na qual foram usadas
duas toneladas de um líquido
preto especial, utilizado para
pintar toda a cidade de preto,

incluindo pessoas, automóveis
e até animais.

Criada pela Saatchi &
Saatchi, a campanha termina
em 27 de setembro, data em que
se comemora o nascimento de
Arthur Guinness. A Diageo, do-
na da marca, promoverá shows
musicais em vários países.
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Marketing
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‘As mídias sociais foram
vistas inicialmente como
um risco pelas
empresas de B2B. Depois,
foram encaradas como
uma oportunidade inédita de
falar facilmente com o
consumidor.’
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O que os empresários
precisam saber antes
de vender parte de sua
companhia para
fundos de participação
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Pretinho básico. Filme usou duas toneladas de tinta preta
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empresário,
Mehta
passou a
empregado
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 ago. 2012, Negócios, p. N6.




