
NOVA IDENTIDADE
ESTRATÉGIA A mudança de marca, um ativo
valioso, é cada vez mais comum nos negócios

POR FELIPE CORAZZA BARRETO

U
ma boa marca pode valer mui-
to dinheiro. A da Coca-Cola,
por exemplo, foi avaliada recen-
temente em mais de US$ 45
bilhões. Já um nome ruim é

suficiente para frear o crescimento de
uma empresa. Neste caso, pode ser in-
teressante investir um bom dinheiro e
algum tempo na transformação.

A mudança de marca como estraté-
gia tem um exemplo recente no Brasil.
E o do Centro Cultural Americano,
franquia de escola de idiomas com 80
unidades. Igor Trafane, diretor de mar-
keting da empresa, diz que a decisão de
mudar o nome do Centro foi tomada
porque a marca, criada há 22 anos, não
era bem absorvida pelo mercado: "Cen-
tro Cultural Americano era um nome

A mudança levou um
ano e meio. O processo
foi conduzido por uma
consultoria de marke-
ting. "Todas as escolhas
basearam-se em estudos EXEMPLO. Um caso bem-sucedido

e passaram pela avaliação de especialis-
tas", explica Trafane. O novo nome sur-
giu depois de uma pesquisa de campo,
que passou pelo crivo de um neurolin-
güista, um fisiolingüista e de um analista
de marketing. Primeiro fo-
ram avaliadas 200 suges-
tões. Numa etapa seguin-
te, os quatro selecionados
passaram por uma análise
que avaliou a sonoridade,
a grafia e o potencial de
memorização pelo públi-
co. Por fim, chegou-se à
marca Yesky, nome que a
rede acaba de adotar.

A mudança incluiu a reformulação do
logotipo e reformas nas escolas franquea-
das. O custo do processo somou cerca de
R$ 2,4 milhões, entre as despesas do dono
da marca e de cada unidade franqueada.

A franqueadora teve um
gasto de cerca de R$ 1,6
milhão, desde a con-
tratação da consulto-
ria à operacionalização
da nova marca. Às uni-
dades franqueadas cou-
be um custo de R$ 10
mil por unidade. Se-
gundo Trafane, os re-
sultados previstos com

as mudanças são de um aumento de
15% no faturamento da rede, que de-
vem cobrir esses investimentos depois
de um ano de operação.

Outra motivação para a mudança de
marca é a arbitragem judicial. As leis de
proteção à concorrência e à defesa de
marcas registradas em entidades como
Instituto Nacional de Propriedade In-
dustrial (Inpi) podem levar a uma alte-
ração involuntária.

A primeira vista, mudar uma marca por
obrigação jurídica parece ser um prejuí-
zo certo. Os resultados, no entanto, po-
dem surpreender o mercado e a própria
empresa, como aconteceu no caso do cre-
me dental Kolynos. A norte-americana
Colgate-Palmolive comprou a Kolynos do
Brasil em 1997, em uma operação de mais
de US$ l bilhão. A compra foi aprovada
pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) no mesmo ano, com a
condição de que a Colgate abrisse mão da
marca Kolynos por quatro anos.

A decisão foi tomada porque as par-
ticipações da Colgate e da Kolynos, so-
mariam a 79% do mercado de creme
dental, o que seria prejuízo certo para
a concorrência. A solução foi criar
uma marca, a Sorriso. A novidade fun-
cionou tão bem que, mesmo depois de

passado o prazo dado
pelo Cade, o novo no-
me permaneceu.

Recentemente, o In-
pi arbitrou uma dispu-
ta entre a confecção
carioca Yep e a Domi-
ni, fabricante das san-
dálias de borracha Yepp.
Segundo o instituto, co-
mo a marca do Rio re-

gistrou o nome no segmento têxtil an-
tes da Domini, tinha o direito de uso
garantido e extensivo à linha de calça-
dos. Há cerca de um mês, a Yepp (cal-
çado prático, em vietnamita) mudou o
nome para Goóc (raiz, no mesmo idio-
ma), o que acarretou em um prejuízo
calculado em R$ 2,5 milhões. A troca
ocorreu num momento em que a em-
presa vinha fazendo investimentos ex-
pressivos em marketing. Numa situa-
ção como esta, perde o empresário, que
tem de construir a marca do zero, e o
consumidor, que fica perdido ao com-
prar um produto ou contratar um ser-
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com baixa retenção pe-
lo público, gerava con-
fusão com nomes de
concorrentes".

viço sem saber que nome usar.

Fonte: Carta Capital, a. 11, n. 353, p. 60, 03 ago. 2005.




