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Introdução
A IMPORTÂNCIA DA IMAGEM CORPORATIVA

COMO DIFERENCIAL DE MERCADO

Imagine-se um setor econômico caracterizado por empresas

com baixa exposição na mídia e quase desconhecidas frente à

opinião pública. Empresas duramente questionadas por suas

condutas empresarias pela imprensa em geral. Imagine-se ainda

que estas empresas utilizassem como principal ferramenta de

alavancagem de negócios, o "Iobby". Pausa. Final do milênio. Um

novo cenário se instala no país com a privatização de diversos

setores de infra-estrutura. O que está mudando neste mercado para

uma companhia com mais de 30 anos de história e muitas

realizações precisar repensar sua imagem corporativa?

Como responsável pela Área de Comunicação e Marketing do

Grupo Schahin, cuja principal atividade é a construção civil, foi

possível acompanhar nestes últimos três anos a mudança dos

mercados em que esta companhia atua. Seus principais clientes

sempre foram do setor público, em todas as esferas: municipal,

estadual e federal. No início da década de 90, esta realidade era
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representada pela concentração de 85%1 do seu faturamento em

contratos com o Estado. Antes disso, até o final da década de 80, a

concentração aproximava-se de 100%. Antecipando-se a

privatização do final da década de 90, a empresa diversificou os

setores de atuação desde meados dos anos 80. Esta estratégia

mostrou-se muito acertada, pois a empresa não concentrou sua

competência em uma única atividade e adquiriu experiência para

atuar em mercados privatizados e competitivos. Desta forma,

manteve sua atuação no setor de construção civil, mas iniciou

atividades em setores de infra-estrutura, como energia e

telecomunicações, além de exploração de petróleo e incorporações

imobiliárias. Também constituiu um pequeno banco, adquiriu uma

empresa de monitoramento de frotas via satélite e passou a

desenvolver atividades rurais no Maranhão, como criação de gado e

exploração de madeira.

Entretanto, a natureza de suas principais atividades continuou

a mesma, prestação de serviços de engenharia - e vários de seus

clientes continuaram sendo do setor público. Estas características~

sempre fizeram a empresa estar vulnerável à imprensa e à opinião

pública, pois diversas empresas deste setor são, com uma certa

1 LEON, Gustavo Ponce. Artigo: Xeque Mate na Falta de Recurso Estatal. São Paulo,
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freqüência, envolvidas em escândalos políticos. O ambiente em que

ocorrem os negócios e a complexidade dos relacionamentos faz com

que os veículos de comunicação de massa questionem projetos e

obras em execução, independentemente do contratante ou do

contratado. A opinião pública, freqüentemente atingida por estas

notícias, e muitas vezes influenciada por jornalistas interessados

apenas em alardear escândalos, e não somente em esclarecer a

verdade, apresenta a tendência de generalizar seus "julgamentos",

atribuindo para todos no setor o título de corruptores. Falcatrua

passou a ser uma associação comum e imediata entre as palavras:

empreiteiras e setor público.

A Schahin, com trinta e três anos de existência, não tem uma

cultura de comunicação. Durante estes anos pouco investiu em um

plano ou estratégia formal de comunicação. Expor seus projetos,

obras e conquistas nunca foi uma de suas prioridades. Sempre I

trabalhou com uma equipe reduzida de marketing e procura evitar a

contratação de serviços terceirizados, como os de uma assessoria

de imprensa especializada. Reforçando ainda mais seu ostracismo,

manteve uma política de não conceder entrevistas ou dar

declarações para nenhum órgão ou profissional de cornunicação

revista EXAME, Edição Maiores e Melhores, agosto de 1.996, páginas 152-154.
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Quando procurada pela imprensa, evitava dar declarações ou o fazia

seguindo estrita orientação legal. Também manteve tímida

exposição em outras áreas de comunicação ou marketing. Várias

razões a levaram a adotar tal postura: esta era a prática comum

entre os concorrentes, seus acionistas orgulhavam-se da empresa

ser "Iow profile" e, principalmente, acreditavam ter crescido sem tal

apoio. Isto agora está mudando.

o fato de ter mantido silêncio quanto aos seus projetos, obras

e clientes, aparentemente não permitiu um adequado trabalho de

fortalecimento, ou mesmo manutenção, da sua imagem institucional.

Uma das principais ferramentas de marketing, o relacionamento com

os órgãos de imprensa, pouco existiu, impedindo-a de desenvolver

um caminho de mão dupla com as redações dos veículos e tornar-se

fonte dos principais jornalistas, comunicando seus principais feitos

com credibilidade e baixo custo. Até hoje esta postura parece não ter

causado grandes danos à companhia mas, se não atrapalhou o

crescimento de suas atividades, também não ajudou. Porém, o

mercado vem mudando rapidamente, com o cliente público

desacelerando seus investimentos ao mesmo tempo em que

privatiza suas atividades. Novos "players" se apresentam ao

mercado, sendo a grande maioria formada por empresas
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estrangeiras e sem histórico de atuação no Brasil, ou seja, não

conhecem as empresas nacionais. Por esta razão, a empresa tem

repensado sua filosofia atual e inicia um processo de abertura, pois,

se no passado os clientes surgiam após a correta resposta aos

editais públicos - onde o menor preço era o diferencial a ser

buscado - agora o modelo está mudando e não basta fazer pelo .

menor custo, mas sim, fazer diferente, fazer melhor e,

principalmente, ser reconhecido por isso.

"Para poder envelhecer é
preciso estar sempre atual. ,,2

Assim como a Schahin, devido às privatizações e ao aumento

de concorrência, um crescente número de empresas atuantes no

mercado, principalmente em "business to business" (empresas que

campanhas de marcas corporativas para solidificar suas posições

vendem ou negociam com outras empresas), está se voltando às

junto aos seus clientes, empregados e à comunidade em geral,

fazendo uso do que CAHEN3 definiu como Comunicação

Empresarial:

2 HERING, Fábio, vice presidente da Hering do Brasil e trineto do seu fundador, Hermann
Hering, citado por PFEIFER, Ismael & MORAES, Andréa Licht. Artigo: Marcas
centenárias mudam e invadem século 21. São Paulo, jornal Gazeta Mercantil. 31 de
Agosto de 1.999. Pág. C-1.
3 CAHEN, Roger. Tudo O Que Os Seus Gurus Não Lhe Contaram Sobre Comunicação
Empresarial. São Paulo, Editora Best Seller, 1.990, 3° edição. Pág. 23.
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"Comunicação Empresarial é uma atividade

sistêmica, de caráter estratégico, ligada aos mais

altos escalões da empresa e que tem por objetivos:

criar - onde ainda não existir ou for neutra -,

manter - onde já existir -, ou ainda, mudar para

favorável - onde for negativa - a imagem da

empresajunto a seus públicos prioritários. "

Objetivos desta Dissertação: identificar pontos críticos da

imagem corporativa de uma empresa do setor de construção civil e

propor ações de mãrketing que permitam melhorar a percepção da

imagem desta empresa.

PressUI;l~sto Básico: A imagem corporativa se tornou um

fator essencial para a alavancagem de novos negócios, numa fase

de mudanças no mercado decorrentes do processo de privatizações

no Brasil.

No primeiro capítulo será elaborada uma revisão bibliográfica

sobre o tema. No capítulo seguinte será apresentada uma pesquisa

realizada junto a 100 jornalistas, selecionados entre os principais

veículos de mídia nacionais. No terceiro capítulo, será apresentada
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uma análise comparativa entre a literatura e os resultados da

pesquisa.

Por fim, serão apresentados comentários finais no sentido de

propor estudos ulteriores, analisar limitações e efetuar críticas

construtivas.
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Capítulo 1 - A Imagem Corporativa

"Mais do que um simples conceito, a

Imagem Corporativa é um recurso estratégico

para o desempenho empresarial'",

A Imagem Corporativa constitui algo complexo. É o resultad~-r

das mensagens que a empresa comunica aos seus clientes por meio

de sua propaganda, das notícias veiculadas pela mídia

independente, do seu nome corporativo, do logotipo exposto em

seus prédios, veículos e embalagens, do atendimento dado aos seus

clientes e prospects, das suas ações corporativas junto à

comunidade, entre tantas outras coisas, pequenas ou não, que

permitem a um indivíduo associar uma imagem boa, ruim ou

simplesmente neutra - a uma empresa quando em contato com o

seu nome ou logotipo. David AAKER5 define como valor da marca:cJ

"um conjunto de ativos e obrigações ligados a marca, seu nome e

logotipo, aquilo que acrescenta ou subtrai valor a um produto ou

4 GOMES, Mauro Tapias & SAPIRO, Arão. Artigo: Imagem Corporativa - Uma Vantagem
Competitiva Sustentável. São Paulo, Revista de Administração de Empresas - RAE,

........•.....Nov/Dez 1.993, pág. 84.
~5 AAKER, David. Do original: "Managing Brand Equity". Marcas Brand Equity Gerenciando

o valor da marca. São Paulo, Negócio Editora, 1.998. Tradução: André Andrade. Pág.
283.
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serviço para a empresa e seus clientes". OGILVy7, define marca

como: "ume um símbolo complexo. Ela é a soma intangível

dos atributos do produto, de seu nome, seu preço, sua embalagem,

sua história, sua fama e a forma como é feita sua publicidade. Uma

marca é também definida pelas impressões dos consumidores sobre

as pessoas que a usam, tanto quanto pela sua própria experiência".

AI RIES8 ressalta que o mundo dos negócios está passando por uma

mudança muito grande. Os produtos estão deixando de ser vendidos

para serem comprados. Por isso, construir uma marca forte é o meio
- - --- ------~ - - -- .. ---_.~.- ... -- ._--- ~~- -.-.

mais fácil de vender algum produto ou serviço. "Se você consegue
-_._------.-~--_. -- -----~

construir uma marca poderosa, terá um poderoso programa de

marketing. Se não consegue, então toda a publicidade embalagens

fantásticas, promoção de vendas e relações públicas não vão ajudá-

lo a alcançar seu objetivo", sentencia Ries, para depois

complementar: "O poder de uma marca reside em sua capacidade ...
<:j---'

de influenciar o comportamento de compra". Scott TALG09 amplia o

raciocínio e finaliza: "Uma marca que conquiste sua mente consegue j
um comportamento. Uma marca que conquiste seu coração

6 Ver também: UPSHAW, Lynn. Building brand identity. New York, John Wiley & Sons,
Inc. 1995. Pág. 13.
7 OGILVY, David. Citado por GRACIOSO, Francisco no artigo: As Marcas - De onde vêm
- para onde vão. São Paulo, revista MARKETING, No. 299, Dez/1.997. Pág. 37.
8 RIES, AI & RIES, Laura. As 22 Consagradas Leis de Marcas. São Paulo, Makron Books,
2.000, pág. 1 a 3.
9 TALGO, Scott. Estrategista de marcas citado por AAKER, 1.996, pág. 152.
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consegue um compromisso." Talvez por esta razão Raimar

RICHERS10 aconselhasse: "Ligue-se emoci~~ ao

consumidor: procure descobrir o que ele sente e pensa ao usar o

seu produto".

Quanto vale a imagem de uma empresa ?

"Mais do tijolos e concreto, fábricas

ou gente, são marcas que determinam o valor

de uma companhia ,,11

Bem administrada, uma boa imagem corporativa funciona

como uma proteção, ou um grande guarda-chuva, aos produtos ou

serviços de uma companhia. Atualmente, entre as principais marcas

mundiais, a grande maioria possui uma imagem mais valiosa do que

as próprias fábricas que produzem seus produtos 12. Não foi por outra

razão, a não ser preservar sua imagem corporativa, que a Philip

Morris 13 agiu de forma tão contundente em 1995, quandomandou

recolher todo o estoque da sua marca de cigarros Marlboro no

mercado americano. Motivada por suspeitas infundadas de

contaminação, estima-se que esta ação tenha custado à companhia

10 RICHERS, Raimar. Surfando as Ondas do Mercado. São Paulo, RR&CA Editora,
1.996, 2° edição. Pág. 3.
11 FARQUHAR, Peter H.. Marketing Insights, Junho, 1.990. Citado por PINTO, Ivan S. &
TROIANO, Jaime. Artigo: Na esquina de Madison Av. e Wall Street. São Paulo, revista
MERCADO GLOBAL. No. 89, f Trimestre 1.993, pág. 43.
12 GRACIOSO, Dez/1.997. Pág. 38.
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cerca de US$ 200 milhões, mas, com certeza, manteve intocada a

marca de cigarros mais famosa do mundo (Quadro 1).

QUADRO 1

QUANTO VALE UMA MARCA?14
As marcas que todo mundo conhece
Coca-Cola US$ 50 bilhões
Marlboro US$ 48 bilhões
IBM US$ 24 bilhões
McDonald's US$ 20 bilhões
WaltDisney US$ 17 bilhões

Fonte: Veja, 23.06.99, pág.53 - Adaptado pelo autor

Pelo motivo inverso, a Coca-Cola 15, proprietária da marca de

refrigerante mais vendida na Europa 16, foi duramente criticada no

incidente ocorrido em junho de 1.999 naquele mercado, quando

dezenas de seus consumidores foram intoxicados ao ingerirem o

refrigerante mais famoso do mundo, consumido por mais de um

bilhão de pessoas diariamente. Apesar do problema não ter sido

suficiente para apresentar risco à vida de ninguém, a empresa

demorou a agir, não retirando prontamente seus produtos das

prateleiras européias. Por não ter sido eficiente em suas

comunicações, gerou pânico e desconfiança entre os consumidores.

13 Revista VEJA. Artigo: O dia em que acabou a Coca-Cola. Edição nO1.603. Ano 32, nO
25, de 23.junho.99, pág. 53.
14 Ver também: RICHERS, 1996, pág. 209.

GRACIOSO, 1.997, pág. 38.
MARTINS, José & BLECHER, Nelson. ° Império das Marcas. São Paulo,

Marcos Cobra Editora, 1° Edição, 1.996. pág. 187-190.
15 Revista VEJA, idem, 23.junho.1.999, pág. 52-54.
16 Ver também: MARTINS & BLECHER, 1.996. Pág. 69.
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Júlio Rlbeiro", presidente da agência TALENT, analisa que a

credibilidade da marca será suficiente para suportar este baque, mas

complementa, "se fosse uma marca pequena, seria o fim".

"Intangível e abstrata. Assim é a imagem

Corporativa. Não pode ser tocada, vista ou medida

em termos absolutos; existe apenas como um

conceito na cabeça das pessoas. Mas, ainda assim,

trata-se de um dos ativos mais preciosos que uma

organização pode obter,,18.

A afirmação acima nos mostra o que todo empresário

brasileiro deveria saber. Que o seu bem mais precioso não é o

prédio da companhia, nem tampouco suas máquinas e

equipamentos, mas sim a imagem da sua organização. Afinal, quase

tudo muda numa empresa ao longo da sua existência: funcionários,

produtos, serviços, atividades, instalações, métodos produtivos,

parceiros, concorrentes e, até mesmo, clientes. Entre todos os

fatores de mudança do mercado, atualmente destacam-se

consumidores melhor informados, os quais recebem diariamente um

grande volume de mensagens, contendo informações atualizadas

em tempo real sobre avanços, descobertas e novas tendências. Esta

17 Revista VEJA, idem, 23.jun.1.999, pág. 54.
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carga de informações os torna mais seletivos e céticos em relação

aos apelos promocionais das empresas, não aceitando os que não

forem comprovadamente verdadeiros. A indústria também obtém

informações de forma ágil e com qualidade, permitindo uma

evolução no campo das pesquisas e no desenvolvimento de

produtos e serviços, colocando-a cada vez mais sintonizada com as

expectativas de seus consumidores. Outra mudança é a competição

cada vez mais acirrada, onde competidores copiam e

implementam rapidamente em seus produtos - as inovações

descobertas por seus rivais. Esta característica intensificou-se com a

globalização e o acesso cada vez mais veloz e barato às tecnologias

de última geração, o que está fazendo com que produtos e serviços

tendam a se tornar muito semelhantes, com mínimos diferenciais

"Na verdade, não só no Brasil, mas em todo o mundo,

parece tornar-se cada vez mais claro que a marca será

o único ativo insubstituivel das empresas de produtos

de consumo na razão direta em que as diferenças

técnicas e mercadológicas se reduzirem. ,,20

18 GOMES & SAPIRO. Idem, dez/1.993, pág. 84.
19 Ver também: PFEIFER, Ismael. Artigo: Marketing constrói o preço das grandes marcas.
São Paulo, jornal Gazeta Mercantil. 08 de outubro de 1.999. Pág. C-1.
20 GRACIOSO, Dez/1.997. Pág. 37.
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./'

Já é assim entre OS:-Rrodutosfinanceiros, como os cartões de\ ''-.'-, /'"--- - .._--
crédito'", em que apesar '-das mesmas finalidades - efetuar

pagamentos por meio de um sistema de compensação mundial e

oferecer pacotes de benefícios e vantagens - as diferentes

percepções das imagens das marcas resultam em participações de

mercado distintas e permitem a vigência de tabelas de preços

diferentes. É assim também em vários outros mercados - imobiliário,

automobilístico, vestuário, alimentício, entre tantos outros - nos

quais a imagem associada a uma determinada marca valoriza seu

produto ou serviço. Com o passar dos anos, constata-se que a única

coisa que permanece e diferencia um concorrente do outro é a

imagem corporativa. - ~{\(l ~~ pev!~ C2fiAJl,,-

ouJv~' cc-' t91

"Marca é uma síntese de vários elementos,

físicos, estéticos, racionais e emocionais. Quando

uma marca é sólida, ela age como uma garantia

de credibilidade de um produto ou serviço,

permitindo ao cliente claramente identificar e

especificar produtos, os quais realmente lhe

oferecem um valor agregado ,,12.

21 Ver também: MARTINS & BLECHER, 1996, pág. 126.
22 MURPHY, John; HART, Susannah. Brands: the new wealth creators. Interbrand Group
PLC. New York: The New York University Press, 1.998, pág. 2.
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!Uma pessoa jurídica, ou melhor, uma companhia, assim como

qualquer indivíduo - pessoa física - tem identidade, história de vida,

atributos e referências próprias. O nome de um produto (ou de uma

-empresa) representa - mais do que uma simples denominação _

hábitos, comportamentos, afinidades, estilos de vida e, em alguns

casos, um forte apelo emocional, podendo suscitar empatias,

amores e paixões. Infelizmente para alguns, antipatia, ódio ou

indiferença. Milhões de homens no mundo todo fumam cigarros da

marca Marlboro'" porque querem identificar-se com a imagem viril

do "cowboy", ou parecerem modernos e arrojados em decorrência

da modernidade associada a esta marca através dos patrocínios às

equipes de esporte a motor em diversas categorias mundiais.

Uma corporação com boa imagem é aquela que toma atitudes

politicamente corretas, como se personificasse um conhecido por

quem se sente carinho e se alimentam expectativas. Caso o seu

comportamento não corresponda ao esperado, será possível até

mesmo, deixar de se relacionar com ele. Para McKENNA24, este

envolvimento com a imagem de uma empresa ou produto resultaria

23 Ver também: AAKER, David. Criando e Administrando Marcas de Sucesso. São Paulo,
Editora Futura, 1.996. Pág. 239.

AAKER, 1.998, pág. 181-182,210.
MARTINS & BLECHER 1.996, pág. 17; 91 e 98.

24 McKENNA, Regis. Relationship Marketing: successful strategies for the age ofthe
consumer. 1.993. Citado por TALARICO, Renata. Dissertação: Um modelo conceitual
para a construção e o reposicionamento de marcas. São Paulo, EAESP/FGV 1.998, p. 5.
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em um relacionamento de sucesso e, por conseqüência, em uma

marca de sucesso. Para PINTO & TROIAN025, "este enlace é o que

faz com que a marca tenha valor para o consumidor, e que ele se

disponha a pagar o preço que o produto custa".

Diversos autores'" utilizam a forma de uma pirâmide para

exemplificar os diferentes graus de relacionamento dos

consumidores com as marcas e a eficiência e o sucesso das

mesmas. LUSKIN27 apresenta um modelo rico (Figura 1), o qual

chamou de Pirâmide da Marca:
JfidJ-

LJvJ.:

I

,/"'\
, \

/ '\
/,',' '\\

" \
,/ Referência \ --- •••.

/ Satisfação \,--- •••.
/ Reforço

/ Experimentação - •••.\.-.....,~
Inclinação
Imagem

Familiaridade
Reconhecimento

"Vou falar para meus amigos experimentarem você"
" Gosto de você"
"Fizuma boa escolha"
"Mostre me o que você txxie fazer"
"Vou procurar por você"
"Seio que isso significa"
"Sei que é você"
"Ouvi faiar de você"

,
\

Pirâmide da Marca
Fonte: Marketing News, 1.997, pág. 13.

A grande maioria das marcas encontra-se situada na base

inferior da pirâmide, entre os três primeiros níveis, onde apesar de

identificadas, as marcas não são capazes de despertar sentimentos

positivos de compra. A lealdade à marca praticamente não existe e

25 PINTO, Ivan S. & TROIANO, Jaime. Artigo: Na esquina de Madison Av. e Wall Street.
São Paulo, revista MERCADO GLOBAL. No. 89, f Trimestre 1.993, pág. 44.
26 AAKER, 1.998, pág. 41 e 65. BLECHER, 26.FEV.97, cita TROIANO.
27 LUSKIN, Ronald. To Build Strong Brand Sales. Trust the Power ofthe Pyramid.
Marketing News, 1.997, pág. 13. Citado por TALARICO, 1.998, pág. 6.
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os consumidores estão sujeitos a mudanças, motivadas em grade

parte por ofertas de preço dos concorrentes. A partir do nível

"Inclinação" o consumidor mostra-se disposto a pesquisar mais

sobre seus benefícios e atributos, sentindo-se atraído pelo produto.

Em "Experimentação", dispõem-se a testar o que esta marca pode

realmente oferecer, pagando por isso. O vínculo está definitivamente

formado quando o relacionamento atinge "Reforço". O sonho de

qualquer empresa obviamente é situar-se no topo da pirâmide,

quando os consumidores chegam a agir como "advogados" da

marca, onde o exemplo extremo deste relacionamento - ou "amor" a

marca - é a Harley Davidsorr", cujo símbolo os consumidores levam

tatuados em seus corpos.

Top of Mind - Marcas Líderes

Quando o trabalho de construção de uma imagem é bem feito,

algumas marcas podem até mesmo se recusar a morrer, porque elas

estão gravadas na mente do consumidor, apesar de não existirem

mais no mercado, como a Frigidaire e a PanAm, que não acabaram

nem com o fim das empresas que nomeavam. Outras marcas, com o

tempo, de tão fortes que se tornaram, passaram a ser sinônimos de

suas categorias, como Gillette, Xerox, Kleenex, Band-Aid, Danone

28 AAKER, 1.996, pág. 154-156. Ver também: AAKER, 1.998, pág. 42.
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ou Cotonete. AI RIES29 em seu último livro define que marca é uma

idéia ou um conceito singular que a empresa ou o produto possui na

mente do cliente em potencial, um substantivo próprio que pode ser

usado no lugar de uma palavra comum, como por exemplo, um

consumidor que ao invés de falar que deseja um carro seguro, pede

um Volvo ". Este exemplo lembra a bem sucedida campanha da

Agência TALENT, que, inteligentemente, usou a marca

BRASTEMp31 como sinônimo de qualidade, posicionando-a na

mente dos consumidores à frente da líder em vendas CONSUL. Em

1.997, a mídia nacional divulgou amplamente a compra de uma
-'--.

I marca que é sinônimo de qualidade em sorvetes no país, a Kiborr".

A Gessy Lever, pertencente ao grupo anglo-holandês Unilever,

comprou da Philip Morris, por US$ 930 milhões33, todos os ativos da

Kibon. Deste valor, a maior parte referia-se ao valor das marcas

desta empresa, que sustenta há várias décadas a liderança nacional
"

no mercado de sorvetes. Esta compra encerrou uma disputa de

29 RIES & RIES, 2000. Pág. 123.
30 Ver também: RIES 2000, pág. 29-30; 33; 110 e 124.

AAKER, 1998, pág. 78; 97; 121e 123.
KOTLER, Phifip. Marketing para o século XXI. Título original: Kotler on

Marketing. São Paulo, Editora Futura, 1.999. Pág. 79.
31 Ver também: PFEIFER, 08.outubro.99. Pág. C-1.
32 SAMPAIO, Rafael. Artigo: As marcas são o principal patrimônio das empresas. São
Paulo, Revista ABOUT. Agosto de 1.999. Pág. 5. Ver também: OLIVEIRA, Dárcio & sÁ,
Luiz Fernando. São Paulo, revista Isto É Dinheiro, N° 009, A Mordida Mais Quente da
Estação. 29 de Outubro de 1997. Pág. 54-57.
33 Ver também: VILARDAGA, Vicente. Artigo: Empresas Nacionais Descobrem o Valor da
Marca. São Paulo, jornal Gazeta Mercantil, 03.Nov.1997. Pág. C-10.

18



muitos anos, quando em duas tentativas anteriores a Gessy Lever

buscou, sem sucesso, alcançar a liderança junto à preferência do

consumidor. Na primeira, ao adquirir a Gelato, a marca não

prosperou como planejado e, depois, ao associar-se a Nestlé, na

INSOL, a estratégia também não atingiu seu objetivo, comprovando

ser praticamente impossível conquistar o lugar de uma marca líder.

"A Philip Morris comprou a Kraft Foods e pagou

US$1 bilhão por todos os ativos, fábricas e

equipamentos, mas pagou

US$10 bilhões para usar as suas marcas.

O Marlboro tem uma imagem valorizada em

US$ 40 bilhões enquanto suas vendas são de US$

16 bilhões. Quanto valeriam as fábricas da Coca-

Cola em todo o mundo, se eles vendessem a

marca para outra companhiair'"

o fator humano na comunicação empresarJal

"O marketing é importante demais

para ficar por conta apenas do

departamento de marketing. " 35

34 MARTINS, José S. o Poder da Imagem. São Paulo: INTERMEIOS, Comunicação e
Marketing, 1992, abertura. Ver também: MARTINS & BLECHER, 1996, pág. 24.
35 KOTLER, 1.999. Pág. 35.
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Além do erro comum de se desprezar a importância de uma

marca, atitude que pode até mesmo colocar em risco o futuro de

uma organização, outra prática comum entre os executivos

brasileiros menos preparados é não explorar, ou negligenciar, o

enorme potencial de comunicação da propaganda "boca a boca".

Conscientemente ou não, voluntariamente ou não, todos os

fornecedores, clientes e, principalmente, todos os empregados de

uma empresa, são veículos autônomos de comunicação, fontes de

publicidade espontânea da empresa. Esta comunicação, apesar de

não ser formalmente estruturada e ser completamente informal,

carrega consigo grande credibilidade e isso pode ser usado para o

bem ou para o mal de uma companhia, sua imagem e suas marcas.

Muitos problemas estão relacionados com a comunicação, seja com

a falta dela, ou com erros na sua utilização. Uma promessa feita a

um cliente significa uma dívida da companhia. Alguém fora da

empresa espera algo de alguém de dentro dela. Não se pode sair

apregoando a missão da organização como sendo o foco no cliente,

se o quadro de funcionários não estiver ciente disto ou não perceber

isto como verdadeiro.

Atenta a esta realidade e ciente de que o sucesso prolongado

está diretamente relacionado· com a satisfação das expectativas do
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cliente, a suíça Nestlé ", maior fabricante mundial de chocolate e

proprietária da marca Nescafé, o café instantâneo mais vendido do

mundo, leva este aprendizado ao extremo em suas ações e

representa um exemplo fiel do conceito exposto acima. A empresa

mantém visitas de rotina junto aos grandes clientes, como hotéis,

restaurantes e hospitais. Em uma destas visitas, um funcionário

descobriu que o sabor do café servido no café da manhã de um

grande hotel não era satisfatório. As reclamações dos hóspedes

acumulavam-se e o descontentamento aumentava. A Nestlé37

encaminhou uma equipe imediatamente ao local para analisar todo o

processo de preparação do café e encontrar uma solução que

melhorasse o sabor, além de eliminar o desperdício, durante o

preparo e no ato de servir. Desde então a Nestlé mantém em seu

quadro de funcionários chefes de cozinha orientados para

aconselhar os seus representantes de vendas. Tudo isso para

aumentar a qualidade e o valor do produto aos olhos dos seus

clientes, no atacado ou no varejo, e manter a coerência entre os

36BLECHER, Nelson. Artigo: O melhor dos melhores, São Paulo, revista EXAME, 26 de
fevereiro de 1997.
37 Ver também: AAKER 1998, pág. 184; 186-187 e 268.

MARTINS & BLECHER 1996, pág. 42; 47; 52; 94; 166; 173; 180; 248.
AAKER 1996, pág. 255.
BECK, Ernest. Nestlé apega-se à variedade de marcas. São Paulo, O
Estado de S. Paulo. 27 de Setembro de 1.999. Reprodução do Wall
Street Journal. Caderno de Economia, pág. H-9.
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discursos feitos internamente e para o mercado, evitando qualquer

dissonância cognitiva.

Empresas Cidadãs

Percebendo que construir e manter uma imagem é

infinitamente mais barato que consertar danos a ela causados,

empresários e executivos de todo o mundo têm investido na adoção

de práticas e políticas socialmente responsáveis, no que se)l'
Noconfigura a mais nova ferramenta do marketing corporativo.------

Brasil, apesar de tímidas, já existem iniciativas nesta direção, em

que o termo responsabilidade social começa a se tornar comum

entre o empresariado nacional, com a adoção de um padrão ético de

comportamento que contribui para o desenvolvimento econômico,

melhorando a qualidade de vida dos funcionários destas empresas,

além de ter seu efeito multiplicado através de suas famílias,

comunidade e sociedade. As empresas - denominadas empresas

cidadãs - passam a atuar como agentes sociais no processo de

desenvolvimento do país e a apoiar o terceiro setor", Durante a 2a

Conferência de Responsabilidade Social Empresarial, organizada

38 Ver também: SINA, Amália & SOUZA, Paulo. Marketing Social- Uma oportunidade
para atuar e contribuir socialmente no terceiro setor. São Paulo, Crescente Editorial,
1.999. Pág. 17.
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pelo Instituto Ethos39
, empresas instaladas no Brasil, nacionais e

internacionais, e que já adotaram esta postura, pontuaram seus

discursos mostrando que se tornaram mais lucrativas após o

processo de disseminação deste conceito, interna e externamente

ao ambiente das organizações. Mesmo a Coca-Cola''", com todo o

seu poder de Marketing, reconhece nesta questão um importante

diferencial de mercado, como atesta o depoimento do Vice-

presidente de Comunicação Corporativa da Coca-Cola do México,

Rodrigo Calderón: "Nós somos bons cidadãos nos países -em que

estamos operando, mas isto vai além disto, nós queremos estar

presentes na parte da mente dos consumidores, onde eles se sintam

como bons cidadãos por comprarem produtos de uma empresa

socialmente consciente". Esta estratégia encontra apoio no resultado

da pesquisa realizada pela entidade norte-americana "Business for ~ [L r~

~ QQ/~

Social Responsibility", na qual 68% dos jovens americanos optariam
~--------------~-_.-----

por trabalhar em uma empresa que tivesse algum investimento

social, e que 76% dos consumidores daquele país dão preferência

às marcas e aos produtos envolvidos com algum projeto social'".

39 Organização Instituto Ethos, São Paulo. Seminário realizado em junho de 1999, tel.
~11) 3068.8539, e-mail: ethos@ethos.org.br
o SUTTER, Mary. Artigo: Pop Culture: Coca-Cola. 01562572 ProQuest ABI/INFORM (R)

Global. México, Journal Business Mexico, Vol. 7/8, 1.998, pág. 48,49 e 73.
41 VILLELA, Milú. Artigo: Respeito e Responsabilidade Social. São Paulo, jornal Folha de
São Paulo, de 26 de julho de 1999, caderno 1, pág. 3.
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Esta pesquisa" demonstra que responsabilidade social, além de ser

fator de decisão na escolha de produtos ou serviços na hora da

compra - o que se traduz em maiores e imediatas receitas _

também é capaz de aumentar a atratividade de uma empresa em

relação a novos talentos profissionais e, por conseqüência, manter

os profissionais já empregados. Segundo outro gigante do mundo

das marcas, o Mcüonald's'" tem duas razões básicas para investir

em ações sociais: melhorar a imagem da empresa e ser motivo de

orgulho para os funcionários. Segundo levantamento do Great P/ace

to Work lnstitute", 87% dos funcionários do Mcüonald's'" admiram a

empresa porque ela investe no bem estar social. Corroborando para

esta afirmação; KANITZ46 afirma que o primeiro efeito sentido pelas

empresas que estão investindo no terceiro setor é interno e muito

forte. "Os funcionários começaram a sentir orgulho da empresa onde

trabalham porque ela estava fazendo um projeto social relevante.

Isso resolve vários problemas, como furto ou resistência passiva.

Você veste a camisa da empresa de que você tem orgulho".

42 Ver também: AAKER 1.996, pág.136,
43 SOMOGGI, Laura. Artigo: Caminho de Mão Dupla, da revista EXAME, Edição: As
Melhores Empresas para Você Trabalhar, 25.AGO.99, parte integrante da edição 695,
pág. 34-38. Ver também: SINA & SOUZA, 1.999, pág. 78-79.
44 SOMOGGI, idem, pág. 8 e 35.
45 Ver também: KOTLER 1999, pág. 88;

AAKER 1996, pág. 134-136.
46 Revista MEIO & MENSAGEM, artigo: A Descoberta do Terceiro Setor, entrevista com
Stephen Kanitz, 15 de novembro de 1.999, página 8-10.
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KANITZ47 destaca ainda que a empresa tem que ter conteúdo, pois

só terão futuro as empresas que tiverem os melhores funcionários

trabalhando para elas e estes, os melhores funcionários, querem

empresas socialmente responsáveis. "O capital humano não vem

por dinheiro. A nova geração quer saber de uma empresa que tenha

conteúdo. E aí as coisas acontecem", conclui. DUNN48 concorda

com KANITZ ao destacar uma das vantagens competitivas de uma

empresa com consciência cidadã: "os funcionários das-empresas-------'
»>:

socialmente responsáveis trabalharlJ_~mais--~otivados, são mais

produtivose mais8. Em;;;~·~eSqUiSa50,realizadajuntoa .173

dos maiores grupos empresarias da Argentina, Brasil, Chile e

Colômbia, a imagem da empresa é o que mais atrai um jovem de

talento na decisão sobre um novo emprego. O Brasil, quando

analisado em separado, apresenta esta tendência ainda mais

acentuada (Quadro 2). "A imagem da empresa está associada à

possibilidade que oferece num cenário de globalização e também à

sua capacidade de remunerar rnelhor''", define Milton Maretti, vice-

47 Ver também: SINA & SOUZA, 1.999. Pág. 19, 44 e 70.
48 DUNN, Robert. Presidente da Business for Social Responsibilíty (www.bsr.org). Citado
por COHEN, David., no artigo Empresa e Sociedade, A Lei do Mais Fraco. São Paulo,
revista EXAME, edição 704, de 22.dezembro.1.999, encarte especial A Empresa do Novo
Milênio, pág. 94-95.
49 COHEN, David. São Paulo, revista EXAME, idem, 22.dez.1999, páq. 88-106.
50 FRANCO, Carlos. Artigo A empresa atrai pela imagem. São Paulo. Jornal Gazeta
Mercantil, 8 de fevereiro de 2.000, pág. A-1 e C-1.
51 FRANCO, idem, pág. C-1.
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presidente para a América do Sul para Recursos Humanos da

Kodak.

QUADRO 2
ATRATIVIDADE

O que mais pesa na escolha do emprego segundo 173 empresas (em %)

BRASIL GERAL

Imagem da Empresa
84 75

Desenvolvimento
31 43

Salário
29 28

Carreira
10 23

Fonte: PriceWaterhouseCoopers, Gazeta Mercantil, 8.FEV.2000, pág. A-1.

Outra boa razão para a filantropia corporativa é a iniciativa

privada garantir um ambiente de negócios positivo e promissor.

Segundo o professor BURLlNGAME, não existirá um mercado

próspero sem uma comunidade próspera. "Acho que, no próximo

século, nos acostumaremos a avaliar o sucesso dos negócios a

partir de indicadores não mais fundamentados na lógica capitalista

tradicional" 52. Ele destaca que investimentos feitos na associação de

imagens corporativas a causas sociais tornar-se-ão cada vez mais

corriqueiras. As empresas pretendam ser competitivas nestes

tempos de globalização e privatização devem satisfação não só aos

acionistas, mas a todos os seus "stakeholders". Confirmando este

/
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movimento crescente, Ney Castro Alves'", vice-presidente da BM&F

(Bolsa de Mercadorias e Futuros), cita Peter Drucker ao explicar

suas preocupações sociais e culturais: "Acreditamos que as

empresas devem perseguir não apenas seus objetivos, mas também

os da comunidade". Em outras palavras, isto significa investir em

imagem e reputação da organização.

Revisando algumas vantagens da boa imagem

3):

Neste novo contexto, uma boa imagem é fundamental (QUadrj

- QUADRO 3 I AS VANTAGENS DE UMA BOA IMAGEM

Facilitar vínculos com fornecedores, distribuidores e autoridades

Favorecer associações, parcerias e alianças

Atrair, manter e motivar os talentos profissionais

Obtenção de financiamento I linhas de crédito

Fator de superioridade competitiva, melhorando vendas e markef-share

Atrair novos investidores e acionistas

Aumento da produtividade e da lucratividade

Quadro 3: Elaborado pelo Autor desta Dissertação

52 Dwight F. Burlingame, Diretor Executivo do Centro de Filantropia da Universidade de
Indiana (Indianápolis - EUA); no Seminário Internacional Itaú - EAESP/FGV sobre o
Papel da Universidade no Fortalecimento do Terceiro Setor, outubro 1.999.
53 BATISTA, Hélio. Artigo: Tem Patrocínio na Praça,.São Paulo, revista TALENTO, nO
151, dezembro de 1999. Pág. 40 a 43. ,,"
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SMITH54 lembra que quando se cita uma empresa como a

IBM, a Coca-Cola ou a Mercedes-Benz, imediatamente vem à

lembrança uma imagem diferenciada, associada ao produto ou ao

símbolo corporativo. RIES55 chama isso de "Lei da Palavra". Quais

as palavras que se associam imediatamente à Mercedes-Benz e à
/._-~
IVolvo'"? Em quase 100% dos entrevistados a resposta foi '\prestígio",--------,/

e "8a", respectivamente. Ainda segundo AAKER, "uma

marca deve trabalhar para possuir uma palavra na mente do

consumldor'?".

Victoria's Secreto Calvin Klein. McDonald's.

Playboy. Quando uma palavra vale por mil

imagens, esta palavra tem "imagem

com ercializável ".58

Tal associação pode ser vital nos dias de hoje, pois facilitará

alianças estratégicas e joint-ventures, permitindo a obtenção de

financiamentos privados ou públicos, linhas de crédito com

condições diferenciadas junto a fornecedores e o acesso a

54 SMITH, Patrick J. Artigo: "How to present your firm to the world". Boston, Journal of
Business Strategy, volume. 11, n. 1, pág. 32-36, Jan./Fev. 1990.
55 RIES, 2.000, pág. 29-36.
56 Ver também: KOTLER, 1.999, pág. 79.
57 RIES, 2.000, pág. 29.
58 MARCONI, Joe. Image marketing: using public perceptions to aftain business
objectives. Chicago, NTC Publishing Group, 1.996. Tradução livre do original: "Victoria's
Secret. Calvin Klein. McOonald's. Playboy. When a word is worth a thousand pictures,
that word has 'image marketability'."
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autoridades em todas as esferas governamentais. HATFIELD59

coloca que uma forte imagem corporativa também pode ser a melhor

forma de garantir que uma empresa atraia o quadro de funcionários

adequado, e portanto, capaz de se manter competitiva. Ainda

segundo este autor, "as organizações têm se apresentado mais

delgadas e achatadas do que nunca. Elas estão constatando que a

força de trabalho disponível é menos qualificada do que antes,

sendo que trabalhadores qualificados estão se tornando cada vez

mais disputados no mercado. Desta forma, há no momento uma

intensa competição para recrutar e reter pessoal dotado de grande

capacidade. Uma imagem positiva passa a ser crucial neste

contexto'".

Alan Crozier'", um consultor especializando em comunicações

organizacionais afirma: "O know-how é crítico ao êxito de uma

empresa no cenário atual de falta de profissionais bem qualificados.

Permitindo que as pessoas aprendam mais rapidamente, a empresa

passa a ter uma vantagem estratégica real". A afirmação de Crozier

é confirmada por Robert LEVERING62, presidente do Great P/ace to

59 HATFIELD, John. Artigo: Brand New World. 01812981 ProQuest ABI/INFORM (R)
Global. Journal Accountancy, Vol. 123, Abril 1.999, pág. 50-51.
60 Idem, pág. 50.
61 Idem, pág. 5.1.
62 Revista EXAME, Melhores Empresas Para Você Trabalhar. Idem, 22.dez.99, pág. 42-
46.
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Work Institute, o qual elabora a pedido da revista Fortune, uma

relação das 100 empresas consideradas pelos seus próprios

empregados, e avaliadas segundo critérios técnicos do instituto, os

melhores lugares para se trabalhar nos EUA. As empresas desta

lista obtiveram quase o dobro do lucro médio das 500 maiores do

índice Standarl & Poor'd", e também quase o triplo da valorização

das ações.

Marcas fortes significam mais do que vendas melhores ~ ~.----------
maiores volumes. São ativos que atraem investidores. Exernplo'"

disto ocorreu anos atrás, quando a americana Levi Strauss,

fabricante pioneira de jeans, precisou de recursos financeiros para

preparar a abertura de seu capital. Imediatamente recebeu ofertas

de empréstimo no valor de 1 bilhão de dólares. O banco que fez a

oferta exigiu apenas uma garantia pelo empréstimo: a marca

Levi's65. Robert Dunn'" confirma que o acesso ao capital é outra das

vantagens competitivas das empresas cidadãs, baseando-se no fato

de que dez por cento dos investimentos nos EUA são realizados por

fundos que se preocupam com ética, ambiente e responsabilidade---- -_.----

63 Ver também: COHEN, David. Revista EXAME, idem, pág. 98.
64 BLECHER, Nelson. Artigo: Made in Brazi/? São Paulo, revista EXAME, 26 de
fevereiro de 1.997.
65 Ver também: AAKER, 1.998, pág. 279.

RIES, 2.000, pág. 106.
66 DUNN, idem, pág. 94.
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social. Este tipo de fundos está em alta na América do Norte.

Instituições financeiras poderosas como a Merril Lynch já oferecem

este tipo de investimento. O primeiro fundo deste tipo foi do Calverl

Group" e surgiu em 1.982. Sua presidente, Barbara Kruimsiek, uma

das mais valorizadas profissionais do mercado financeiro americano,

explica que das 1.500 empresas cadastradas em seu banco de

dados, o Calverl só investe em 400. "Metade das empresas da lista

da Sfandard & Poor's não está de acordo com os padrões da

Calverl, a maioria por questões ambientais", e complementa, "só

investimos em companhias que teríamos orgulho de possuir".

conceituada precisam despender maior esforço junto aos

Uma elevada imagem também é fator de superioridade

:~ Os concorrentes de uma empresa com imagem bem

consumidores para conseguir superá-Ia, sendo que estas empresas

normalmente tornam-se líderes em seus mercados ao capitalizarem

suas reputações (MILLER68). Ser um produto líder também permite

uma ampliação do intervalo entre o seu custo e o preço final. Esta

elasticidade ocorre para abrigar os valores intangíveis da marca.

67 COHEN, David. Artigo: Empresa e Sociedade, a lei do mais fraco. São Paulo, revista
Exame, pág. 103. ,
68 MILLER, Danny. "From salesmen to drifters". The Icarus paradox: how exceptional
companies bring about theirown downfall. New York, Harper, 1990, pág. 133-140.
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Segundo PFEIFER69
, "os produtos líderes sepultam a velha regra

contábil em que o valor na etiqueta era dado pela soma dos custos e

margem de lucro. No "império das marcas", o intangível é o que cria

o valor". A SALLES/DMB&B 70 divulgou o resultado de uma pesquisa

sobre esta relação - preço e produtos líderes" - cujo resultado pode

ser resumido na afirmação que ser líder é justamente ter-------
conquistado a confiança e a preferência dos consumidores (Quadro

4).

Quadro 4 I Produto Líder e o Preço
Vantagens que o consumidor vê em produtos líderes

Performance que você pode confiar - 94%

Disponível a qualquer hora e lugar - 94%

Suporte e atendimento ao cliente - 93%

Estar pagando o justo valor -89%

Maior segurança na hora da escolha - 85%

Sensação de estar junto ao melhor - 76%

Fonte: SALLES/DMB&B, dados adaptados pelo Autor desta Dissertação

Quando a discussão é sobre ,farcas corporativa~,JBssa

preocupação é ainda mais nítida. Companhias japonesas, como a

69 PFEIFER, 08 de outubro de 1.999. Pág. C-1.
70 PFEIFER, idem. Pág. C-1. Fonte: SALLES/DMB&B, Pesquisa das 80 categorias de
~rodutos e~ 19 países, incluindo, o Brasil.

Ver tambem: AAKER, 1.998. Pago 74.
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SONy72, estão sempre promovendo sua capacidade de inovação. "O

objetivo é manter uma expectativa para que qualquer novo produto

apresentado disponha de uma vantagem valiosa", afirma AAKER73,

professor de marketing na Universidade da Califórnia, em Berkeley.

Também responsável pela formação da percepção da imagem

de uma companhia, a reputação passa a ser fundamental no

ambiente de negócios, porque a credibilidade tornou-se uma

importante vantagem competitiva (Quadro 5). O modo de agir de

uma companhia no passado passa a ser acreditada como sua

característica inerente, responsável por sua reputação presente e

indicadora de como agirá no futuro?",

QUADROS
OS OITO ATRIBUTOS-CHAVE DA REPUTAÇÃO

Habilidade para atrair, desenvolver e manter pessoas
talentosas.

Capacidade de Inovação
Solidez Financeira
Responsabilidade Comunitária e Ambiental
Valor com Investimento a Longo Prazo
Qualidade do Gerenciamento
Qualidade dos Produtos e Serviços
Uso dos Ativos da Companhia

Quadro 5/ Fonte: leaders of the most admired. Revista Fortune, Jan. 1999, p. 23

72 AAKER; 1996, pág. 130.
73 AAKER, idem. Pág. 125.
74 GOMES & SAPIRO, RAE, Idem, 1.993, pág. 85.
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Desta forma, atuar com responsabilidade social inclui desde a

preservação do meio-ambiente, com a utilização de materiais e

técnicas que não o agridam, investimento em ações sociais,

comunitárias e culturais, até a valorização dos seus empregados,

permitindo-lhes o desenvolvimento tanto profissional, como pessoal.

Pesquisa recente da Digital/Mori revelou que 82% dos

executivos sêniores acredita que estes valores, caso

adequadamente implantados, contribuem para a lucrativldade", Este

resultado é confirmado pelo depoimento de Robert Dunn76 sobre

desempenho: "O retorno financeiro das empresas éticas que nós

acompanhamos nos últimos anos supera a média das 500 maiores

empresas do índice Standard & Poor's".

Como somos yi~_tos pelos nossos clientes ?

Deve-se ter em mente que costuma existir uma total

correspondência entre o valor da marca para o consumidor e para a

empresa. Quando há um aumento do valor da imagem na percepção

do cliente, este normalmente gera um aumento de valor com a

mesma intensidade para a empresa - e vice-versa.

75 HATFIELD, John. Artigo: 8rand New World. 01812981 ProQuest ABI/INFORM (R)
Global. Journal Accountancy, Vol. 123, Abril 1999, pág. 50-51.
76 DUNN, Idem, pág. 94-95.
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Devido à sua complexidade e a uma frágil estratégia de

comunicação, muitas empresas não conseguem definir claramente

suas imagens corporativas. Muitas vezes elas erram ao tentar

significar tudo para todos". Outras simplesmente não sabem como

trabalhar o conjunto das ferramentas de marketing destinadas a

otimizar a gestão das marcas, o que alguns autores" definem como

branding79 e que será discutido em maior profundidade a seguir.

Segundo Kotler'", são cinco as possibilidades de problemas

associados à imagem de uma marca quanto à percepção de seus

públicos, que podem ser estendidos para a imagem corporativa:

QUADRO 6

IMAGEM PERCEPÇÃO
(

Subposicionada o público só tem uma vaga idéia da empresa.

Superposicionada A imagem transmitida é limitada e focada.

Irrelevante O público é indiferente à imagem da empresa.

Confusa As mensagens são ambíguas e não planejadas.

Duvidosa Quando a empresa não merece crédito.

-Quadro 6/ Elaborado pelo Autor desta Dissertação, adaptado de KOTLER, 1.999, pago 80.

77GOMES & SAPIRO, idem. Nov/Dez 1993, pág. 90.
78SAMPAIO, Rafael. Artigo As marcas são o principal patrimônio das empresas. São
Paulo. Revista ABOUT, 16 de Agosto de 1999, ano XI, n? 543, pág. 6.
79Ver também: RIES, 2.000, pág. 1-2.
80KOTLER, 1.999, pág. 80.



Quanto à imagem duvidosa, nada mais precisa ser dito. Uma

empresa que não seja séria não será uma empresa por muito tempo.

Mas os outros problemas levantados por KOTLER81 poderiam ser

evitados com a correta aplicação das leis de branding, dirigindo e

controlando as diversas técnicas para a criação e a manutenção da

imagem de marca, ou corporativa, na mente do público alvo. Na

questão da imagem confusa, RIES82 utiliza a expressão "Lei da

Expansão" para explicar o que normalmente ocorre em empresas

com esta disfunção. Um de seus exemplos é o da Chevrotet'", que

tentou expandir a utilização de sua marca para todas as suas linhas,

modelos e produtos, e acabou perdendo sua identidade. O mesmo

aconteceu com o cartão American Express. Em 1.988, ele

apresentava uma concentrada quantidade de cartões e um market-

share de 27%. Visando a aumentar sua participação de mercado,

estendeu sua linha de produtos e começou a lançar diferentes

cartões e serviços, associados com diversas outras companhias ou

com benefícios e categorias diferentes. Resultado: 18% de market-

share. RIES84 sentencia que, "embora a extensão da linha possa

trazer vendas adicionais a curto prazo, ela vai contra a noção de

81 Ver também: KOTLER, Philip. Administração de Marketing - Análise, Planejamento,
Implementação e Controle. São Paulo. Editora Atlas, 2° edição, 1.992, pág. 649-678.
82 RIES, 2.000, pág. 6-10.
83 Ver também: AAKER, 1.998, pág. 123.
84 RIES, 2.000, pág. 10.
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branding. Se você quer construir uma marca forte na mente dos

consumidores, você precisa contrair sua marca, não expandi-Ia. A

longo prazo, expandir sua marca vai diminuir sua força e

enfraquecec.sua imagem".----..,

- ~-...., ...•---
~-~.•.

"~

~ - um novo ccirfceit$l

O conceito de brandin~ como raiz a palavra inglesa
~_._-,----//

brend". Há até bem pouco tempo, a palavra "branding" denominava

a prática executada nos escravos romanos, ou então, a atividade -

com a mesma finalidade - realizada nos rebanhos de gado das

grandes tazendas'", quando os fazendeiros marcavam com suas

iniciais os animais nascidos em suas propriedades para diferenciá-

los dos rebanhos vizinhos. Nos últimos anos, com o aumento da

importância dos conceitos de imagem e gestão de marcas, alguns

autores passaram a adotar a palavra "branding" para descrever as

atividades de marketing - desenvolvimento, criação, lançamento,

fortalecimento, reciclagem e expansão de marcas - voltadas à

gestão de marcas e, aliadas as demais ferramentas de comunicação

E! gestão empresarial, à imagem corporativa.
~

85 Brand - tradução Dicionário Michaelis: tição, marca, qualidade, marcar com fogo.
86 RIES, 2.000, pág. 4.
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Dada a sua crescente importância, na maioria dos mercados,

desenvolvidos ou em desenvolvimento, a tarefa de gerir marcas

passou a ser a principal atividade do marketing, confundindo-se com

ele em muitos casos ou, até mesmo, ultrapassando-o em outros.

RIES87 define que marketing é branding: "Os dois conceitos estão

tão indissoluvelmente ligados que é impossível separá-los".

Com o avanço do equilíbrio e o aumento da igualdade entre

todos os produtos e serviços (cammadities) nos diversos setores da

economia, houve um aumento da importância dada aos valores

simbólicos e subjetivos, sejam eles do produto, dos serviços, das

marcas ou da própria organização, provocando uma valorização do

marketing e do branding. Caso ainda exista alguma dúvida sobre a

importância de um produto ganhar uma identidade, o exemplo do sal

Martan88 nos Estados Unidos vai tornar mais fácil a assimilação

deste conceito. O sal é um exemplo perfeito de commadity, pois ele

é simplesmente uma molécula de sódio combinada com outra de

cloreto para formar o cloreto de sódio, não existindo um sal

diferenciado. Vendido por um preço ligeiramente superior aos dos

concorrentes, o Martan detém quase a metade do market-share nas

regiões onde é comercializado. Buscando conhecer as razões dessa

87 RIES, 2.000, pág. 1.
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preferência, pesquisadores constataram que a razão que levava os

consumidores a escolherem o Morlon remontava aos seus avós. Era

confiabilidade. Eles acreditavam que estavam levando para casa------
uma embalagem higiênica, sempre com o peso certo e um produto

confiável para consumo.

o que leva uma marca de água como a Evian89 vender, em

termos de litros, 20% mais que a Budweiser e 80% mais que a

Coca-Cola? Somente o poder do branding pode explicar como um

produto que quase todo povo americano tem acesso com qualidade

e facilidade nas torneiras de suas casas, mas, mesmo assim,

continua saindo e comprando em lojas.

Outro exemplo é o setor da moda, em que além das empresas

e dos produtos, as coleções, os eventos sociais de lançamento, seus

criadores e os modelos contratados para desfilá-los, ganham

importância e aumentam seus valores de mercado. José MARTINS90

coloca que todo produto tem com~onentes emocionais e que a

responsabilidade de transmitir estas emoções ou ideoloqiaa.é- da---.--............~---... .- -' -<-""" .•••....•--.~~ - - - ....~-~-~-, .• _.~~~---..-~~-"'

cOm!![ljcação. A comunicação segundo ele deve transmitir de forma

88 BLECHER, Nelson. Artigo: Made in Brazi/? São Paulo, revista EXAME 26.fev.97.
89 RIES, 2.000, pág. 4.
90 JEBAILI, Paulo. Artigo: °Espírito das Coisas, entrevista com José Martins, pág. 24 a
28. (Referência ao livro de sua autoria intitulado: A Natureza Emocional da Marca. São
Paulo, Ed. Negócio, 1999.) São Paulo, revista TALENTO, nO150, Nov/1999.
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impactante os arquétipos envolvidos na construção da imagem. Ele

justifica que o que leva um indivíduo a comprar uma camiseta

branca da Calvin Klein - e pagar dez vezes mais por ela do que por

uma camiseta igual, mas sem marca - é o resultado de um trabalho

de comunicação bem feito. "Quando você tem duas camisetas

brancas iguais, o que vai diferenciar é a imagem. Hoje, tecnologia é

fácil. Numa fábrica de leite em pó ou de cerveja, a diferença de

produto é imperceptível. O que vai fazer diferença é a imagem.

Cigarro passa carisma, presença, maturidade. O cara sente aquele

gosto horrível, sabe que faz mal, que deixa o dente preto, mas

começa a fumar depois que passa a se sentir mais carismático,

maduro", afirma MARTINS91. RIES92 justifica este fenômeno da

diferença de preço entre as camisetas como a "Lei da Qualidade" e-------
acredita que algumas empresas conseguem tais façanhas pois

construíram uma percepção de alta qualidade junto aos seus

consumidores. O preço alto teria a função de formar esta percepção

de "qualidade superior". Custar barato, ao contrário, pode significar

uma condição de inferioridade.

Finalizando este bloco ressalta-se que a identidade

corporativa, como qualquer outro bem da empresa, requer

91 Ver também: MARTINS, 1993, pág. 26-29.
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planejamento, investimento, gerenciamento, sustentação e avaliação

através dos conceitos de branding. Uma imagem "correta" pode ser

aquele vínculo fundamental para que uma empresa passe a ocupar

uma posição de vantagem sobre os seus concorrentes.

Pensando em construção

Pensando especificamente no setor de construção civil

brasileiro, tal transformação e necessidade também se fazem

presentes, pois além do acesso cada vez mais rápido e barato a

métodos construtivos modernos - os quais igualaram ainda mais

produtos e serviços, proporcionando mínimos diferenciais entre si -

a privatização no setor vem ocasionando uma verdadeira

metamorfose no perfil das construtoras'", O fim da era dos grandes

projetos da década de 70, a mudança do perfil dos investimentos e a

retração dos investimentos estatais, vêm provocando uma queda na

margem bruta do setor, que passou de 60,52% em 1992, para

17,86% em 1.99894 (Quadro 6). As construtoras mais enxutas e com

modelos de gestão mais modernos acabam levando vantagem, pois

apresentam custos mais baixos. A chegada de investimento do setor

AAKER, 1.996, pág. 110.
92 RIES, 2.000, pág. 41-44.
93 CALAIS, Alexandre. Artigo: Metamorfose no perfil das construtoras. São Paulo, jornal
Gazeta Mercantil, 24 de agosot de 1.999, pág. A-1 e A-4.
94 CALAIS, idem. Pág. A-4. Fonte dos dados: APEOP, Associação Paulista de
Empresários de Obras Públicas. Agosto de 1.999.

41



privado também ajudou a derrubar as margens. Acostumadas a

trabalhar para o setor público, tradicionalmente um mau pagador

quanto à questão de prazo, as construtoras superfaturavam suas

obras para se protegerem da hiperinflação de épocas anteriores.

QUADRO 6 - Construtoras: Retração da Margem Operacional Bruta (%)

SETOR CONSTRUÇÃO CIVIL95

- Margem Bruta (%)

Porte 1992 1998

Grandes 69,33 16,31

Médias - Grandes 48,57 19,87

Médias 34,15 19,65

Pequenas 38,95 15,41

Média 60,52 17,86
-Fonte: Elaborado pelo Autor da Dissertação baseado em dados da APEOP, Agosto de 1.999.

Diversos setores de infra-estrutura passaram anos sem

receber qualquer investimento, como o de energia. Porém, o país

necessita de enormes investimentos em diversas áreas, mas com a

diferença de que ele não será feito com dinheiro público, mas sim

com capital privado e externo, como afirma Marcelo Corrêa'",

presidente da Techint Engenharia. "Sem ingerências políticas, as

empresas privadas podem escolher quem vai executar suas obras,

95 CALAIS, idem. Pág. A-4.
96 CALAIS, Alexandre. Artigo: Obras Privadas Transformam Setor de Construção. São
Paulo, jornal Gazeta Mercantil, 24 de Agosto de 1.999, pág. A-1 e A-4.
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levando em conta somente critérios de competência e preço", diz o

diretor de Desenvolvimento de Negócios da Camargo Corrêa, José

Geraldo Gallo de Andrade. Esta possibilidade de escolha foi uma

das responsáveis pela redução da participação das grandes

construtoras (patrimônio acima de R$ 300 milhões) nas obras em

andamento atualmente. Em 1.991, a participação das grandes

construtoras nas verbas alocadas às obras do setor correspondia a

40%. Em 1.998, este percentual caiu para cerca de 20%.

A solução para muitas das empreiteiras responsáveis por

obras públicas e de infra-estrutura, como a Camargo Corrêa'", foi

adaptar-se à nova realidade e partir em busca de contratos junto ao

setor privado. Outra empresa que reduziu o percentual de clientes

públicos de sua carteira foi a Planova'", que em 1994 possuía 95%

de clientes no setor público e em 1999 fechou o ano com 65%. "Em

meados desta década verificamos que havia diminuído a capacidade

do setor público em investir em obras e decidimos ampliar n?sso

foco", afirma Arlindo Moura, diretor comercial da Planova. O ano

2.000, apesar de ser um ano eleitoral, período que tradicionalmente

apresentava um crescimento nos investimentos do setor público,

agora parece mostrar apresenta um quadro novo, em que as
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privatizações do setor de infra-estrutura serão as responsáveis pelo

crescimento no volume de obras em execução.

As transformações aqui apontadas reforçam e confirmam a

necessidade de que as empresas do setor de construção civil, entre

elas a Schahin, objeto deste estudo, invistam em um plano de

comunicação, marketing e branding, como forma de estabelecerem

um diferencial de mercado.

No próximo capítulo será apresentada uma pesquisa realizada

junto a 58 jornalistas, selecionados entre os principais veículos de

mídia nacional.

97 L1PPI, Roberta & RODRIGUES, Carlos. Artigo: Construção Civil prevê recuperação
neste ano. São Paulo, Gazeta Mercantil, 04.fev.2000. Pág. A-5.
98 L1PPI & RODRIGUES, idem, A-5.
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Capítulo 2 - PESQUISA DE IMAGEM

No capítulo anterior foi elaborada uma revisão bibliográfica

sobre o tema, em que se procurou demonstrar a importância da

imagem corporativa para o sucesso empresarial de uma

organização. Neste capítulo a imagem atual do grupo Schahin será

aferida por meio de pesquisa com jornalistas selecionados.

2.1 Objetivos

Esta sondagem teve como objetivo detectar junto à imprensa

geral e especializada (dirigida à área de Engenharia) o nível de

visibilidade. do Grupo Schahin, a imagem que a mídia tem da

organização, o conhecimento sobre as atividades que desenvolve e

a sua atuação no Projeto SIVAM. Esta obra da Schahin foi escolhida

entre todos as outras (desenvolvidas ou em desenvolvimento) da

empresa, por ser atualmente a maior e também a mais polêmica,

sendo considerada pela imprensa "um dos projetos mais polêmicos

e controvertidos desde que foi concebido em 1.990•.99, tendo

alcançado grande repercussão junto à mídia, impressa ou eletrônica.

99 GOITIA, Vladimir. Artigo: Obras do S/VAM podem ser iniciadas este mês. São Paulo,
jornal O Estado de São Paulo. 01 Março de 1.999, pág. 8-5.
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Aspectos pesquisados:

A. Conhecimento sobre o grupo

B. Contato da imprensa com o grupo

c. Conhecimento sobre atuação no Projeto SIVAM

D. Acesso às informações

E. Percepção da imagem do grupo

2.2 Metodologia

A pesquisa foi realizada em todo o Brasil, com profissionais

atualmente trabalhando em veículos de informação, considerados

formadores de opinião \ e com credibilidade. Foi elaborado um

questionário estruturado, com perguntas abertas e fechadas (Anexo

1). Os dados foram coletados em dezembro de 1999, por meio de

entrevistas por telefone. Os entrevistados foram selecionados por

julgamento e contatados em várias áreas geográficas. Uma agência

de Assessoria de Imprensa 100, incumbiu-se da tabulação e da

apresentação dos dados coletados. A análise foi do autor desta

Dissertação com o auxílio de técnicos da referida agência.

100 Rodrigues & Freire - Assessoria e Consultoria de Comunicação Empresarial. Fone:
(11) 536.36.38. Endereço eletrônico: atendimento@rodrigues-freire.com.br
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2.2.1 Amostra

Entre os diversos públicos com que a Schahin, a empresa

objeto deste estudo, se relaciona - clientes, funcionários,

fornecedores, parceiros, investidores, entre outros - escolheu-se

entrevistar o grupo dos jornalistas, pois esta classe profissional

constitui-se de fortes formadores de opinião, goza de enorme

credibilidade e lida diariamente com informações, tanto obtendo-as,

como repassando-as. Portanto, além de ser um canal de informação

para os demais grupos de relacionamento, é também um "filtro" das

notícias geradas sobre a empresa. Devido às características

apontadas e, acreditando-se que toda ação de uma organização

pode tornar-se notícia, a percepção destes profissionais quanto à

imagem de uma companhia constitui-se de forte indicador de como

esta vem sendo trabalhada internamente e, depois, divulgada para

os seus públicos externos. Foram enviados 100 questionários 101,

retornando 58 devidamente respondidos por jornalistas de jornais

diários, revistas gerais e especializadas, emissoras de TV e rádio,

com ênfase nas editorias de economia, negócios e meio ambiente

(Anexo 2).

101 Ver anexo 1
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A amostra foi dividida por regiões, considerando-se a

localização dos veículos mais importantes do país e onde o grupo

desenvolve o Projeto SIVAM. Com esse critério, foram estabelecidos

os seguintes grupos:

• São Paulo

• Principais capitais do país: Rio de Janeiro, Salvador, Recife,

Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.

• Capitais dos estados onde o Grupo Schahin mantém suas

maiores obras relacionadas com o projeto SIVAM: Manaus, Porto

Velho e Belém.

• Distrito Federal

• Capitais de outros estados envolvidos no Projeto SIVAM: Cuiabá,

Goiânia, Boa Vista, Terezina, Macapá e Palmas.

2.2.2 - Veículos Pesquisados

2.2.2.1 - São Paulo

- Construtores em Revista

- DCI

- Diário do Comércio (2 jornalistas)
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- Diário do Grande ABC

- Diário Popular

Época

- Gazeta Mercantil (2 jornalistas)

- Isto É

- Isto É Dinheiro

- Jornal da Tarde

- Livre Mercado

Meio Ambiente Industrial

- Panorama Setorial - Gazeta Mercantil

- Reformar e Construir

- Revista Construção / SP

- Saneamento Ambiental

2.2.2.2 - Principais capitais do país

- Diário do Nordeste - Fortaleza

- Folha de Pernambuco

Hoje em Dia - Belo Horizonte

- Jornal de Salvador

- Jornal do Comércio - Porto Alegre

- O Estado - Florianópolis

- O Estado do Paraná
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- o Globo - Rio de Janeiro

- Tribuna do Ceará

- Correio Paranaense

- Diário Catarinense

Diário de Pernambuco

- Diário do Comércio - Belo Horizonte

- Extra - Rio de Janeiro

Folha do Paraná

O Dia - Rio de Janeiro (2 jornalistas)

2.2.2.3 - Estados com obras do SIVAM

- A Crítica (2 jornalistas) - Manaus

- Alto da Madeira - Porto Velho

- Amazonas em Tempo

- Correio Popular - Ji-Paraná / RO

- Diário da Amazônia

Diário do Amazonas (2 jornalistas)

- Folha de Rondônia

- Gazeta Mercantil/Pará

- O Estadão do Norte - Porto Velho

- Veja - Belém

Folha de Boa Vista
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- Jornal de Tocantins

- O Diário - Boa Vista

- O Estado do Maranhão

- O Imparcial- São Luís

- O Liberal (2 jornalistas) - Macapá

- O Popular - Goiânia

2.2.2.4 - Distrito Federal

- Correio Brasiliense

- Jornal de Brasília

- Meio Ambiente - Brasília

2.3 - Apresentação dos Dados

2.3.1 - Por Região

2.3.1.1 - São Paulo

A. Conhecimento sobre o grupo

• Dos dezoito entrevistados de São Paulo, dezesseis (89%)

conhecem o Grupo Schahin. Desses, cinco (28%) ainda

associam a Schahin ao sobrenome Cury.
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• Do universo dos entrevistados que conhecem o Grupo Schahin,

catorze (87%) também disseram saber sobre quais atividades

desenvolve:

1. Construção Civil é a mais lembrada, sendo mencionada por dez

(71%) dos entrevistados;

2. Na segunda colocação aparece Incorporação Imobiliária, que foi

lembrada por quatro (29%) dos entrevistados;

3. Em terceiro lugar, estão as áreas Financeira, Informática e

Telecomunicações (duas menções ou 14%);

4. Em quarto, Engenharia, Energia Elétrica e Petróleo, com uma

(7%) lembrança cada.

B. Contato da imprensa com o grupo

• Apenas quatro (22%) dos entrevistados tiveram algum tipo de

contato com o grupo. Os motivos foram os mesmos: interesse

dos jornalistas em fazer reportagens sobre assuntos ligados a

atividades da empresa.

C. Conhecimento sobre atuação no Projeto SIVAM

• 100% dos entrevistados não têm conhecimento da atuação do

grupo no Projeto SIVAM.

52



D. Acesso a informações do grupo

• Seis (33%) dos jornalistas entrevistados responderam que já

tiveram acesso a informações sobre o Grupo Schahin.

• Três entrevistados recebem informações por meio de jornais; um

afirmou ter recebido releases (mas não se lembrou de quem); um

disse ter recebido materiais sobre construção (não soube

especificar o tipo e nem de quem recebeu) e um pela Internet.

E. Percepção da Imagem do grupo

• Nove (57%) dos entrevistados que conhecem a empresa

revelaram que não têm opinião formada sobre o Grupo Schahin.

As justificativas são de que eles não conhecem bem suas

atividades, ou que não mantêm contato com a empresa. Apesar

disso, a atividade de Construção Civil é a que obtém maior

visibilidade: 71%.

• Sete (43%) dos entrevistados afirmaram ter uma imagem positiva

do Grupo Schahin.

• Ninguém manifestou percepção negativa. Essa percepção é

definida, segundo os entrevistados, por fatores como: solidez,

crescimento, visão de mercado, seriedade, idoneidade e
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profissionalismo. Destaca-se a declaração: "O Grupo Schahin

não está envolvido em nenhuma falcatrua".

2.3.1.2 - Manaus, Porto Velho e Belém

• Todos os jornalistas entrevistados nessas três capitais não

conhecem o Grupo Schahin.

2.3.1.3 - Outras capitais envolvidas no Projeto SIVAM

• Todos os jornalistas dessas capitais também não têm nenhum

conhecimento sobre o Grupo Schahin.

2.3.1.4 - Brasília (DF)

A. Conhecimento sobre o grupo

• Em Brasília, somente um jornalista demonstrou conhecer o

grupo, ainda o associando ao sobrenome Cury. As atividades

com as quais esse jornalista fez relação foram as de Construção

Civil e Petróleo.

B. Contato com o grupo

• O jornalista manteve contato com o grupo para falar sobre uma

obra, na' época do governo Fleury - não se lembrava da obra e

nem da data desse contato.
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• Não tem opinião formada sobre o grupo, pois não tem muito

contato.

• Não soube dizer sobre nenhuma grande obra da construção civil

em que a empresa está atuando.

2.3.1.4 - Outras capitais do país: Rio de Janeiro, Salvador,

Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Porto

Alegre

A. Conhecimento sobre o grupo

• Quinze (88%) dos entrevistados não conhecem o Grupo Schahin.

• Dos dois jornalistas (12%) que afirmam conhecer a companhia,

um destacou, apenas a área de Petróleo, porém não sabendo

informar detalhes.

B. Contato com o grupo

• Dezessete (100%) dos entrevistados nunca mantiveram contato

com o grupo.

C. Atuação no Projeto SIVAM

• Todos os respondentes não têm conhecimento das ações no

Projeto SIVAM
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D. Acesso a informações sobre o grupo

• Apenas um dos respondentes afirmou que recebe informações

relacionadas à Schahin, raramente e através da própria

imprensa.

E. Percepção da imagem do grupo

• As duas pessoas que responderam que conheciam o grupo

Schahin não tinham opinião formada, pois afirmaram não saber

ao certo as atividades por ele desenvolvidas.

2.3.2 - Nacional

A. Conhecimento sobre o grupo 102

• Dos 58 questionários respondidos, 39 jornalistas (67%)

responderam que não conhecem o grupo Schahin.

• Dezenove (33%) têm algum tipo de conhecimento sobre a

Schahin. Desse número, dezesseis (84%) souberam citar alguma

atividade desenvolvida pela companhia.

• As atividades 103 mais citadas foram:

1. Construção Civil (63%);

102 Ver anexo 3
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2. Incorporação lmoblliária (21%);

3. Telecomunicações, Informática, Petróleo e Financeira (10%

cada);

4. Atividades Navais, Energia Elétrica e Engenharia (5% cada).

B. Contato com o grupo

• Dezesseis (9%) dos jornalistas entrevistados mantiveram algum

tipo de contato com a Schahin.

C. Atuação no Projeto SIVAM

• Todos os jornalistas entrevistados não têm conhecimento das

ações do Grupo Schahin no Projeto SIVAM.

D. Acesso às informações sobre o grupo 104

• Cinqüenta e um dos respondentes (88%) alegaram não ter

acesso a informações sobre a companhia;

• Dos sete (12%) que têm acesso, quatro são através da própria

imprensa.

103 Ver anexo 4
104 Ver anexo 5

57



E. Percepção da imagem do grupo 105

• Dos 19 jornalistas que conhecem o Grupo Schahin, doze (63%)

não têm opinião formada sobre a empresa, por não conhecê-Ia

bem, e sete (37%) têm uma visão positiva sobre o grupo.

Nenhum jornalista manifestou visão negativa.

2.4. ANÁLISE DOS DADOS

A. Conhecimento sobre o grupo

A pesquisa revela que a visibilidade do Grupo Schahin perante

a imprensa, além de pequena (apenas 33% dos entrevistados

disseram conhecer a organização), está restrita ao conhecimento do

seu nome nos mercados, principalmente, de "Construção Civil e

Incorporações Imobiliárias". Embora essas áreas sejam lembradas

espontaneamente, em alguns casos os jornalistas demonstraram

incerteza sobre essas informações e ainda as relacionaram com o

sobrenome Cury.

Considerando-se o universo desses entrevistados, é

importante salientar a grande dificuldade que apresentam em

lembrar outras atividades desenvolvidas pelo grupo, descritas em

105 Ver anexo 6
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suas declarações, como: "Telecomunicações, Informática, Petróleo,

Financeira, Naval, Engenharia e Energia Elétrica".

Destaca-se também nesse contexto a falta de informação

sobre as ações da Schahin em suas áreas de atuação. Somente um

entrevistado - Construtores em Revista - arriscou dizer que o grupo

"desenvolveu uma parceria com a TELEFONICA", porém

expressando dúvida em sua afirmação e não sabendo informar

detalhes sobre esse trabalho. Esta dúvida era justificada, pois foi

realizada uma parceria com a EMBRATEL.

Em termos geográficos, nota-se que o conhecimento da

imprensa sobre o grupo está concentrado quase que inteiramente

em São Paulo (85%). Os restantes 15% estão distribuídos entre as

principais capitais e Brasília. Nos estados envolvidos no Projeto

SIVAM, o desconhecimento sobre o grupo é total.

De forma geral, o conhecimento que os entrevistados

demonstram ter sobre a Schahin e suas atividades ainda revelam

falta de informação ou informação superficial.

B. Contato com o grupo

Com relação a contatos com o Grupo Schahin, o que se nota

nos depoimentos dos jornalistas é que não ocorrem sempre e,
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quando ocorrem, são por iniciativa da própria imprensa, interessada

em divulgar algum assunto ligado às atividades das empresas

Schahin.

Somente três jornalistas souberam precisar os assuntos que

os motivaram a estabelecer contato com o grupo. O primeiro, que

atualmente trabalha no Diário do Comércio e Indústria (DCI),

lembrou de "entrevistas que necessitou fazer para revistas

especializadas a respeito de lançamento de cabos de

telecomunicações submarinas, fibras óticas, etc." O segundo, da

Revista Época, que trabalhou com reportagens sobre a

PETROBRAS e o terceiro, do Correio Brasiliense, que se referiu a

uma matéria que fez sobre a Schahin durante o governo Fleury.

c. Atuação Projeto SIVAM

Apesar da atuação significativa do Grupo Schahin nas obras

do projeto SIVAM e esse fato já ter sido noticiado por alguns

veículos de comunicação em nível nacional, nenhum dos

respondentes relacionou o nome do grupo com esse projeto ou

qualquer outro de grande expressão.

Esse fato pode ser atribuído à falta de divulgação, via

imprensa, sobre as atividades da empresa no projeto, o fato de a
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imprensa local fazer uma associação direta do SIVAM como uma

"obra da Aeronáutica", ou ainda devido à visibilidade que a Raytheon

(empresa americana fornecedora dos radares) ganhou após a

polêmica gerada no início de sua implantação, ofuscando as

atuações das demais empresas participantes.

D. Acesso a informações do grupo

o fato de somente cerca de um terço dos jornalistas

entrevistados conhecer a Schahin, e demonstrar ter tido acesso à

informações sobre o grupo, reforça a idéia de pouca visibilidade que

a empresa tem junto à imprensa.

Também se nota que o acesso às informações é esporádico e

originado de diversas fontes, na maioria das vezes indiretas (via

imprensa ou até mesmo por meio de comentários), o que propicia,

além da dispersão dessas informações, a geração de informações

não somente incompletas, mas também erradas.

Vale salientar que os três jornalistas - Diário do Comércio,

revista Livre Mercado e revista Época - que disseram já ter recebido

informações diretamente do grupo, apontaram o recebimento de

re/eases e materiais sobre construção e também consulta à

Internet". O jornalista da revista Época também disse que "obtém
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informações do grupo porque tem boas relações com um diretor, o

qual seria sua "fonte".

E. Percepção da imagem do grupo

Sobre a imagem que o Grupo Schahin tem junto à imprensa,

destaca-se o grande percentual (63%) de jornalistas que não têm

opinião formada sobre a companhia, devido ao fato de "não

conhecê-Ia muito bem".

Apesar da representatividade desse percentual, os restantes

37% têm uma visão positiva do grupo, que segundo eles, passa uma

imagem de "respeito, idoneidade, seriedade, solidez, crescimento,

visão de mercado e profissionalismo".

É importante notar também que nenhum respondente disse ter

uma imagem negativa sobre o Grupo Schahin.

Sobre a imagem que a imprensa tem do grupo, destacam-se

ainda as seguintes declarações:

"Um nome de respeito na construção civil" - revista Isto É.

"Uma grande empresa no mercado imobiliário" - jornal Gazeta

Mercantil.
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"Um grupo sólido, com visão de mercado, que não está

envolvido em nenhuma falcatrua, aparentemente de confiança" -

revista Construtores em Revista.

"Um grupo forte, que cresce cada vez mais e tem os pés no

chão" - jornal Diário do Comércio.

2.5. Conclusões da Pesquisa

Diante dos resultados obtidos nessa pesquisa, considerou-se

que ficou bastante clara a necessidade do Grupo Schahin

desenvolver um trabalho pró-ativo de divulgação de suas ações

junto à imprensa para obter uma maior visibilidade, melhor definição

e valorização de sua imagem junto à mídia e, conseqüentemente,

junto à opinião pública em geral, inclusive esclarecendo à imprensa

que não há mais ligação da organização com o sobrenome Cury.

Esse trabalho deve ser desenvolvido a partir da detecção de

oportunidades de divulgação geradas por suas atividades e em

consonância com as metas projetadas para os seus negócios.

Para isso, seria necessário o início imediato de ações de

comunicação junto à imprensa nas regiões em que os resultados da

pesquisa apontaram situações mais críticas em relação à falta de
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conhecimento sobre o grupo e dificuldade na definição de suas

atividades. Surpreendentemente, esse é o caso dos estados que

estão envolvidos com o Projeto SIVAM, nos quais a empresa tem

atuação significativa.

Essas ações serão importantes tanto para estender a

visibilidade do grupo para essas regiões, como valorizar e definir a

sua imagem positiva, inclusive visando facilitar as suas relações com

a imprensa em situações de crise que eventualmente possam se

configurar, envolvendo as suas atividades, dadas as características

sensíveis que essas regiões apresentam, em especial, sob aspectos

de meio ambiente e relação com a população local (povos

indígenas).

Em relação às demais regiões, como São Paulo, principais

capitais do país e Distrito Federal, também é necessário esforço

para que o grupo se aproxime da imprensa e sistematize o fluxo de

informação sobre suas atividades, visando aumento de visibilidade,

fortalecimento de sua imagem positiva e melhoria na definição dos

setores em que a empresa atua no mercado. No próximo capítulo

estaremos tecendo comentários no sentido de propor estudos

ulteriores, analisar limitações e efetuar críticas construtivas, além de
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apresentarmos um plano de ação de marketing para o fortalecimento

da imagem corporativa da empresa objeto deste estudo.
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"Caso se considere como fato

inquestionável - e é o nosso caso - que as

empresas precisam construir marcas fortes para

serem competitivas, daí decorre um desafio

simples, mas terrível: Como?,,106

Capítulo 3 - Considerações Finais

o resultado da pesquisa apresentado no capítulo anterior,

mostra que a empresa objeto, deste estudo necessita preocupar-se

com sua imagem, ou melhor, com a ausência dela. O objetivo

proposto - identificar pontos críticos da imagem corporativa de uma

empresa do setor de construção civil e propor ações de marketing

que permitam melhorar a percepção da imagem desta empresa -

deixou de ser válido ao entender o conceito de imagem corporativa,

como exposto no Capítulo 1. Tal afirmação deve-se ao fato de no

primeiro capítulo ter ficado provado a importância de uma boa

imagem para a sustentação e a criação de novos negócios para

qualquer organização atuante em um mercado caracterizado pela

livre concorrência. Ao constatar-se que a imagem da Schahin não é

106 JOACHIMSTHALER, Erich & AAKER, David. Construindo Marcas sem a Mídia de
Massa, pág. 9 a 28 do livro Administração de Marcas ("On Brand Management") -
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percebida pelos formadores de opinião entrevistados, sendo

praticamente desconhecida por todos - com percepção nem

positiva, nem negativa - torna-se impossível identificar os pontos

críticos, atuar sobre eles e, após corrigi-los, alavancar novos

negócios.

o resultado deste estudo, aliado à mudança do cenário, com a

privatização de diversos setores em que a empresa atua, indica a

essencialidade de investir-se na construção de uma imagem para a

companhia, pois se antes o modelo baseava-se na correta resposta

aos editais de convocação para as concorrências do setor público,

hoje torna-se necessário divulgar a empresa, criar uma percepção

positiva desta imagem, torná-Ia cada vez mais conhecida e ser

convidada a participar do mercado que agora funciona sob o modelo

da livre concorrência. Para tanto, a empresa necessita de um

composto mercadológico mais apurado, concreto, construído sobre

bases sólidas.

Críticas

A principal crítica em relação à postura passada da companhia

deve-se ao fato da mesma não ter preocupado-se, até ° momento,

com sua imagem corporativa. Ao longo de mais de três décadas
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esteve a mercê da sorte, pois se nenhuma grande crise abateu-se

sobre ela, ocasionando um prejuízo à sua marca, isto deve-se única

e exclusivamente à sorte. Problemas relacionados às atividades de

qualquer empresa são inerentes ao simples fato de estar-se ativa,

funcionando e relacionando-se no mercado. Qualquer empresa está

sujeita a uma crise e a questão a ser discutida não é essa, mas sim

quando ela acontecerá. Em momentos de crise, a empresa

necessita estar preparada para agir e, mais do que isso, contar com

a imagem desenvolvida ao longo de sua história para utilizá-Ia como

um amortecedor, um crédito a ser usado na instabilidade do pior

momento. A urgência deste trabalho existe porque a formação de

uma imagem positiva não se concretiza em anos, mas em décadas.

A Schahin possui em seu histórico grandes obras e projetos, atitudes

corretas e um desempenho respeitado por todos que se

relacionaram com ela. Porém, apesar deste fato favorecer a

formação da boa imagem tão desejada, isto é pouco, não basta para

ela tornar-se mais conhecida. Ela precisa sensibilizar a opinião

pública quanto à sua imagem, posicionar-se. Suas realizações

tornarão mais fácil a construção desta percepção, mas isto

dependerá de atitudes pró-ativas, da efetivação de um plano de

marketing implementado por todos dentro da corporação.
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o plano sugerido (Anexo 7) tem quatro pilares de sustentação,

sobre os quais será desenvolvido o alicerce da imagem institucional.

o primeiro ponto diz respeito aos funcionários da empresa.

Responsáveis por suas ações, formalmente ou não, todos precisam

entender a importância vital da construção de uma boa imagem e,

mais do que isso, o que torna isto possível. Iniciada esta

conscientização através de um plano de Endomarketing, o segundo

ponto engloba todas as atividades ligadas à assessoria de imprensa,

ou seja, desenvolver um relacionamento com todos os canais de

comunicação, conquistando o respeito dos formadores de opinião,

utilizando-se para isso de toda a publicidade possível, pois uma

imagem precisa ter credibilidade.

Para as diversas unidades de negócio, um plano de marketing

dirigido, com ações voltadas especificamente para cada um dos

setores, deverá ser implementado, respeitando as particularidades

de cada negócio. Uma estratégia "one-to-one" é a mais

recomendada, pois os mercados alvos são conhecidos e facilmente

mapeados, o que torna possível uma comunicação personalizada e

a oferta de soluções "taylor-made".
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Por fim, mas nem por isso menos importante, um plano

institucional de comunicação, reforçando todos os aspectos positivos

do grupo e criando uma percepção favorável junto a opinião pública

em geral. Neste ponto, a propaganda funcionará como suporte às

demais mensagens divulgadas através das outras ações, mostrando

coerência entre a visão estratégica, os objetivos de longo prazo e o

posicionamento da imagem corporativa. O foco nos custos deixará

de ser a única preocupação da empresa. A valorização dos clientes,

através de um conhecimento profundo de suas necessidades -

como forma de antecipar-se as mesmas - passa a ser o novo norte

de toda a companhia. Esta valorização do cliente, deve ser

acompanhada por outros quatro temas importantes: o respeito ao

meio ambiente; a empresa incorporar uma postura socialmente

responsável, posicionando-se como boa cidadã; continuar a prezar

sua atuação ética e, também, valorizar suas alianças e parcerias

como forma de perpetuar seus relacionamentos comerciais.

As dificuldades quanto ao trabalho aqui realizado referem-se à

pouca literatura encontrada sobre o tema, o que constitui-se em uma

das limitações apresentadas pela Dissertação, e ao pequeno

universo pesquisado no capítulo 2. No primeiro caso, grande parte

dos autores pesquisados enfoca a marca sob a ótica dos produtos
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de consumo, pouco referindo-se a marca como imagem corporativa

e sua relevância no ambiente de negócios. Esta preocupação,

entretanto, torna-se cada vez mais presente, fato facilmente

comprovado pelo grande número de artigos encontrados com datas

recentes. Desta forma, crê-se que novos títulos serão em breve

lançados, já sob esta nova ótica.

Quanto ao grupo pesquisado, a limitação não comprometeu o

resultado, mas, caso fosse maior, poderia ter enriquecido e ratificado

as percepções alcançadas. Neste caso, houve uma dificuldade em

identificar representantes dos diversos grupos de relacionamento -

clientes, fornecedores, empregados, concorrentes, parceiros, entre

outros - os quais, devido ao grande número de mercados de

atuação e as inúmeras atividades envolvidas, poderiam

comprometer os resultados, distorcendo a percepção da imagem

corporativa. Desta forma, em estudos futuros, sugere-se que um

número maior de entrevistas seja realizado, ampliando-se os grupos

pesquisados, sem contudo esquecer as diferenças de cada mercado

e as implicações que esta particularidade da empresa acarretam.
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Sugestões para Estudos Futuros

Entre os vários textos lidos, alguns temas merecem estudos

mais detalhados, pois são relativamente recentes nas discussões

sobre marketing e branding. O potencial do que costuma-se chamar

de Marketing Social, parece infinito. Todas as empresas que o

escolheram como ferramenta de trabalho, ou não - simplesmente a

desenvolvem por acreditarem na importância de desempenharem

este papel social -, têm obtido retornos muito superiores ao

inicialmente sonhados. Ao assumirem uma posição estruturada e

. definida, seja apoiando o terceiro setor ou agindo diretamente sobre

os imensos problemas sociais enfrentados em qualquer país do

mundo, rico ou pobre, os ganhos junto aos seus públicos, interno ou

externo, mostram que este é um dos principais caminhos do

marketing do futuro. Por tratar-se de algo ainda novo entre todos os

que estão implementando-o, exige-se um cuidado adicional quanto a

forma de explorar seus benefícios, suas condutas éticas e as formas

escolhidas para divulgação. O próprio público interno que respondeu

com força aos apelos do marketing social, estava até bem pouco

tempo atrás relegado ao segundo plano e tinha o seu potencial

desprezado. Novos planos de Endomarketing começam a ganhar

importância dentro das estruturas modernas. Empresas dos mais
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diversos ramos encontraram os benefícios de se investir numa

comunicação mais apropriada aos seus funcionários. Tais ganhos

hoje se refletem inclusive externamente, potencializando a

comunicação através de centenas de multiplicadores, atraindo novos

talentos e convencendo consumidores atentos às atitudes

socialmente responsáveis. Desta forma, a questão social das

empresas, focando qualquer que seja o seu público, merece ser

melhor explorada em estudos futuros, comprovando com maiores e

melhores argumentos as vantagens do Marketing Social.

A Internet também merece especial atenção, pois apresenta-

se como uma ferramenta totalmente nova e ainda inexplorada na

formação da imagem de uma companhia. Muito pouco foi tentado e

inúmeros caminhos poderão ser descobertos quanto a sua

utilização. A única certeza reside no fato de que, da mesma forma

que uma revolução comercial se apresenta em andamento na rede,

uma nova era da comunicação surgirá através dela. Novas idéias,

total interatividade, formas novas de mensagens, comunicações

totalmente personalizadas, produtos de massa anunciados como

"taylor-made", mercados segmentados à exaustão, pesquisas em

tempo real e conceitos testados com uma precisão e rapidez nunca
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imaginados. Os caminhos da rede precisam ser melhor estudados,

conhecidos e testados.

Outra tendência em rápida ascensão é o Marketing Verde ou

Ecológico. Estudos futuros poderiam analisar os benefícios

alcançados pelas empresas que escolheram este caminho, como a

Body Shop, e o quanto está "ecoconscientização" torna-se

irreversível e relevante. A medida que esta preocupação verde

assume um lugar cada vez mais importante junto aos consumidores,

empresas precisam preparar-se para certas ações, como produzirem

produtos "limpos" ou estarem certificadas pela norma ISO 14.000,

tudo em busca da manutenção da competitividade. Os impactos

desta onda se farão cada vez mais sentidos nas empresas

nacionais, devido a globalização dos mercados e pelo fato do Brasil

ser responsável pela ecossistema com a maior biodiversidade do

planeta, o que só aumenta a atenção mundial sobre as empresas

brasileiras. Estudos que mostrem como tratar esta questão serão

muito úteis para direcionar os planos gerenciais do futuro.

Falando-se exclusivamente do setor aqui analisado, um

trabalho comparativo entre empresas de engenharia em geral, no

Brasil e no exterior, enriqueceria as conclusões aqui apresentadas.

Uma futura análise das formas como eles vêm trabalhando suas

74



comunicações, suas questões relativas à imagem e outros aspectos

corporativos, suas estratégias de atuação frente ao novo cenário da

privatização e aos concorrentes globais, entre outras possibilidades

de estudo, seria de grande contribuição. Entender os modelos

adotados, por. empresas concorrentes ou não, facilitaria o

desenvolvimento da estratégia de comunicação mais adequada para

a construção da imagem corporativa que melhor alavancasse

negócios.
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Anexo 1

,
QUESTIONARIO



QUESTIONÁRIO SOBRE PERCEPÇÃO DOS
JORNALISTAS A RESPEITO DA IMAGEM E ATUAÇÃO

DO GRUPO SCHAHIN

Nome do veículo: ------------------------------Nome do jornalista: _
Cargo: _

• Você conhece o grupo Schahin?

( ) Sim ( ) Não

• Se conhece, sabe dizer quais são as atividades
desenvolvidas por esse grupo?

( ) Sim ( ) Não

Em caso positivo, quais?

• Você tem acesso a informações sobre o grupo Schahin?

( ) Sim ( ) Não

Em caso positivo, como? Através de:

( ) materiais de divulgação distribuídos pela empresa
( ) Informações de jornais
( ) Comentários em geral
( ) Outros



• Você já teve contato com o grupo?

( ) Sim ( ) Não

Em caso positivo, qual(is) o(s) motivo(s) desse(s) contato(s)?

• Que percepção, que imagem você tem do grupo Schahin?

( ) Positiva
( ) Negativa
( ) Não tem opinião formada

Porquê?

• Você tem conhecimento de alguma grande obra de
construção civil em que a empresa está atuando,
atualmente?

( ) Sim ( ) Não

Em caso positivo, qual?

• O que você sabe sobre a atuação do grupo nessa obra?



Anexo 2 - Número de Respondentes por Região

São Paulo ••• - •••••••• - •• -1IIIIÍIIII•• __ ··1:8
-

-
Principais Capitais do País j•• __ •• __ •••..._ •••••• 17 ."

Manaus, Porto Velho e Belém 1••._ ••••• IÍIIIIII_•••• ··t2 . :' .'
- ..

-

Outras capitais (SIVAM) "--"-8-
- ...

Distrito Federal _-,3~--~~~~~~~~.~~~
Total de 58 entrevistados



Anexo 3 - Conhecimento Sobre o Grupo

I o Conhecem o Grupo O Não conhecem o Grupo I
I

\
\



Anexo 4 - Atividades Mais Citadas

I
I
I 630/0I

I
I
!

I
I
i

I
I
I
I

I
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5% 5%
----- 5%

10%

21% 10%



Anexo 5 - Acesso às Informações Sobre o Grupo

88%

120/0

li) Tlverarn algum acesso a informações

O Não tiveram nenhum acesso a informações



Anexo 6 - Percepção da Imagem do Grupo Schahin

370/0
I
I

I
I·
I

630/0

I [o Não têm imagem formada O Têm imagem Jositiva J
L__ .__ ~



Anexo 7
Plano de Marketing Corporativo

o OBJETIVO

"Desenvolver em conjunto com os principais executivos da organização,
Plano Integrado de Marketing, para divulgar a imagem corporativa

junto aos seus públicos alvos, comunidade local e exterior,
através de ações de comunicação e merketinq."

Qual a razão deste plano? - Reposicionar o grupo devido:

o Definições Plano Estratégico;
O Privatizações;
O Fortalecimento da Imagem Corporativa;
O Exploração de Novos Desafios.

Principais Atributos

O 34 anos de Sólida História no Cenário Brasileiro;
O Inovação / Pioneirismo no Desenvolvimento de Soluções;
O Participação Destacada em Diversos Projetos;
O Alta Capacitação Profissional;
O Conhecimento e Presença Estratégica em Diversos Setores da Economia Nacional.

Estratégia de Comunicação (4 Pilares)

O Endomarketing - Comunicação Interna
O Assessoria de Imprensa;
O Campanha Institucional;
O Plano de Comunicação Dirigido por Área.

Endomarketing - Comunicação Interna

O Alinhar discursos interno e externo;
O Ampliar canais de comunicação;
O Melhorar canais atuais - INTERAGIR;
O Apresentar novo posicionamento;
O Comprometimento das bases;
O Eventos Internos:

,( Mini Eventos - Cafés da manhã, Palestras, Teatro, etc.
O Funcionários como MULTIPLICADORES;
O Apoio de RH nas ações de comunicação;
O Valorização do Público Interno.



Assessoria de Imprensa

o Mídia Training para Executivos - Eleger Porta Voz;
O Manual de Mensagens - Relacionamento com Imprensa;
O Determinar "mailing Iist" (veículos) de interesse;
O Divulgar as atividades do grupo;
O Administração de Crises;
O Identificar e expor executivos como fontes;
O Distribuição de "press releases" e "press kits";
O Elaboração de clipping geral e específicos;
O Expor e reforçar imagem corporativa.

Campanha Institucional

O Marketing Social;
O Marketing Cultural;

,/ Projetos e Eventos - Leis de Incentivo
,/ Eventos Restritos - Formadores de Opinião

O Assessoria de Imprensa;
O Materiais Específicos;
O Materiais Institucionais;
O Brindes Institucionais;
O Campanha Publicitária Institucional como apoio;
O Visualização em Construções (tapumes, canteiros, etc.);
O INTERNET - rever site e ampliar divulgação;
O Patrocínios

Plano de Comunicação por Unidade de Negócio

O Marketing Dirigido - "Business to Business";
O Público alvo conhecido e identificado;
O Database Marketing:

,/ Parceria com Informática;
,/ Comunicação eficiente e facilitador para Comercial;
,/ Ações de marketing de relacionamento;

O Eventos Especializados:
,/ Lançamentos Imobiliários
,/ Palestras Cooperadas cf Parceiros
,/ Seminários, Feiras e Palestras Internas

O Campanhas Publicitárias em Veículos Especializados;
O Desenvolver Materiais de Divulgação Específicos;

v Comunicação técnica e personalizada.
O INTERNET - rever site e aprofundar conteúdo.


