
Punição recente de
operadoras de telefonia

teve impacto no resultado das
empresas do setor; apenas a
Vivo apresentou melhora da
imagem junto ao consumidor.

No Brasil, os investimentos
em “marcas emocionais”

têm se tornado mais forte.
Com a ascensão da classe C,
esse público tem se permitido
a ser mais fiel a uma marca.
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Marcas que têm o maior percentual de consumidores com alto 
grau de atividade na internet em cada categoria

Fonte: ABA / Top Brands     *Facebook aparece com maior percentual, mesmo não sendo considerado um portal

Toda a movimentação ocorrida
no setor de telefonia celular
nos últimos meses causou im-
pacto na percepção dos consu-
midores sobre as marcas.
Maior prejudicada pela puni-
ção imposta pela Agência Na-
cional de Telecomunicações
(Anatel) em julho, a Tim foi a
marca mais lembrada pelos
consumidores. “Como parte da
pesquisa de campo foi realiza-
da durante a suspensão e o no-
me da operadora não saia do no-
ticiário, certamente isso in-
fluenciou no resultado”, afirma
Marcos Machado, da Top Bran-
ds. Na última edição da pesqui-
sa, a marca mais lembrada pe-
los consumidores foi a Vivo.

Apesar da provável relação

do resultado obtido pela com-
panhia e dos problemas enfren-
tados nos últimos tempos, a
Tim comemora a colocação.
“Acho que o brasileiro tem
mostrado uma grande prefe-
rência pela Tim e por nossa ma-
neira de incentivar a comuni-
cação entre as pessoas”, diz
Roger Solé, diretor de marke-
ting da Tim. Para ele, não há
motivos para reclamar do fato
de ser a marca que vem mais fa-
cilmente à cabeça dos consu-
midores. “Ser ‘Top of Mind’,
em geral, é positivo.”

Quando analisada a fidelida-
de dos consumidores às mar-
cas, as três operadoras que sofre-
ram algum tipo de punição
(além da Tim, Oi e Claro tam-

bém foram afetadas pela deci-
são da agência) apresentaram
queda no número de “defenso-
res”. Nesse quesito, a Vivo foi a
que obteve a melhor média e a
única a apresentar crescimen-
to. “Isso é o reflexo de que esta-
mos na direção do nosso objeti-
vo que é entregar qualidade”,
diz Paulo Cesar Teixeira, dire-
tor geral da operadora.

Segundo os organizadores da
pesquisa, o caso das empresas
de telefonia é o mais emblemáti-
co de que não há relação imedia-
ta entre a lembrança e o sucesso
da marca. “Ser líder em uma si-
tuação como a da Tim deve ge-
rar mais preocupação do que
ser comemorado”, afirma Ma-
chado. ■ C.B. e G.F.

Vistas como um recurso de gran-
de potencial para conquistar
clientes fiéis, as redes sociais po-
dem funcionar como uma faca
de dois gumes quando o assunto
é construir a imagem positiva de
uma marca. Segundo Marcos Ma-
chado da TopBrands, a propaga-
ção de informações sobre a mar-
ca na rede “pode vir para o bem
ou para o mal e,
por isso, marcas
que têm mais de-
fensores e cliente/
c o n s u m i d o r e s
com maior grau
de atividade na in-
ternet, têm uma
forte vantagem
competitiva”.

Ele explica que setores mais li-
gados ao público jovem e à área
de serviços estão mais sujeitos a
repercussões na internet. “Mas
sempre foi assim. É só observar-
mos que planos de saúde, ban-
cos e empresas de telefonia já
eram campeões de reclamação
mesmo antes da internet”, diz.

Para o coordenador do Nú-
cleo de Estudos e Negócios em
Marketing Digital da ESPM, Pe-

dro Waengertner, o ambiente
virtual proporciona excelentes
oportunidades para as empre-
sas se comunicarem individual-
mente com seus consumidores
e buscarem formar laços que
vão impactar na percepção das
marcas. “Tudo ainda é muito no-
vo nessa área, há muita experi-
mentação. Mas vemos que as
marcas que trabalham de manei-
ra constante e consistente otimi-
zam seus investimentos em mar-
keting porque têm mais facilida-
de de ouvir o consumidor”, diz

Em algumas áreas, como a in-
dústria farmacêutica, por exem-
plo, o resultado tanto de lem-

brança quanto de
predileção coinci-
de com o desem-
penho de vendas
e faturamento.

Segundo dados
da Interfarma,
captados do IMS
Health, a EMS —
que foi avaliada

como a empresa mais querida
na categoria pela ABA/Top Bran-
ds — liderou as vendas de medi-
camentos no Brasil em 2011,
com 7,77% de participação no
mercado e faturamento de mais
de US$ 2 bilhões no país. Já a Me-
dley — que foi eleita como a fa-
bricante de genéricos mais lem-
brada —, ficou logo atrás, com
7,11% do mercado e vendas no
valor de US$ 1,8 bilhão. ■
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Operadoras que tiveram vendas suspensas viram cair número de clientes
defensores da marca. Repercussão negativa fez a Tim ser a mais lembrada

Desempenho
de lembrança
das indústrias
farmacêuticas
coincide com

vendas

LEIA MAIS

Teixeira, daVivo: resultado positivo é reflexo daqualidade
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 5.




