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Novos tempos,
nova imagem
Companhias inovam na criação de novas marcas para adaptar-se
aos novos tempos de consolidação e competitividade

O SETOR DE TECNOLOGIA
SEMPRE FOI MUITO
INOVADOR EM PRODUTO,
MAS EM TRATAMENTO DE
IMAGEM E MARCA ERA
UMA QUASE NEGAÇÃO.
Felizmente, algumas empresas
parecem determinadas a deixar
essa fase para trás e renovam
um dos mais valiosos ativos
intangíveis que dispõem.

Tomar a decisão de mudar
uma marca não é fácil.
Simplesmente porque a
mudança pode gerar
incompatibilidade com a cultura
estabelecida ou causar confusão
na cabeça dos clientes. Porém, a
globalização acirra a concorrência
de tal forma que o sucesso
parece algo destinado somente a
quem tem vontade de se
renovar. "Se a organização não
está pronta para mudanças, não
está pronta para sobreviver",
explica Susan Betts, diretora de

, estratégia da Futurebrand,
consultoria especializada em
construção de marcas.
Atualmente, a adaptabilidade e a
antecipação de movimentos de

mercado devem estar juntas.
"Além dos clientes exigirem
mais, hoje em dia a informação
é muito mais rápida. Logo, há a
necessidade de agir rapidamente
a tudo", complementa Susan.

Ela está certa. A rapidez e
facilidade no acesso de qualquer
informação mudaram
completamente a forma como
as empresas se apresentavam
aos clientes. Bastam alguns
minutos na frente do
computador para saber o que
a companhia já fez de bom e
de ruim e decidir sobre
determinado fornecedor. Se
um passo errado foi dado,
todo o mercado descobre.

Longe da inércia
Se a companhia é líder

hoje, pode não ser amanhã. O
conformismo com os louros da
liderança é o pior veneno para
uma estratégia vencedora de
longo prazo. "O mercado muda
e talvez a oferta de hoje não
valha nada amanhã", diz Susan.
Ter visão para o futuro somada
à humildade e vontade podem

ser o grande trunfo. Imagine se
a Nokia, na década de 60, ficasse
somente com a produção de
papéis higiênicos ? Talvez não
fosse uma das maiores empresas
do mundo digital e eletrônico.

A idéia de mudar nasceu no
Sul da Finlândia, cerca de um
século após a criação da empresa.
Na época, aproximadamente em
1960, a equipe do departamento

de eletrônica da companhia
procurava
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desenvolver uma comunicação
por radiotransmissão. Após os
estudos e com a comunicação
funcionando de vento em
popa, os administradores
acreditaram que o sistema criado
pela companhia serviria a muitas
outras. Enxergar além das
possibilidades foi fundamental
para a Nokia. Tal lição é
adaptável em qualquer companhia.

A hora é agora
Estar no momento certo para

mudar envolve diversos fatores.
Entretanto, a mudança pode se
fazer necessária entre empresas
pertencentes a um mesmo
grupo. Foi o caso da recém-criada
Tivit. A companhia nasceu da
fusão entre a desenvolvedora de
software Proceda - no mercado
desde 1966 e o datacenter
Optiglobe, criada em 1999.
As empresas estavam sob o
guarda-chuva da Votorantin
Novos Negócios, que tomou a

decisão de unir ambas sob um
mesmo nome. "A Tivit ganhou
a possibilidade de atuar em
três segmentos: finanças e
governo, manufatura e serviços,
e mídia", diz Edson Leite,
presidente da empresa.

O executivo, que já presidia a
Optiglobe, explica que a atitude
vinha sendo estudada já há
algum tempo. "Desde a compra
pela Votorantin Novos Negócios,
a administradora estudava uma
forma de unir os negócios
praticados pelas duas unidades
de tecnologia", afirma. A fusão
não foi feita da noite para o dia.
Porém, em meados do último
mês de abril, toda a diretoria da
nova empresa já estava decidida.
Só faltavam mesmo o nome e a
criação da nova marca. Foi assim
que a Optiglobe + Proceda
- até então chamada dessa
forma, procurou a ajuda da
Futurebrand. "A nova companhia
precisava de uma marca forte,
que viesse para ficar", afirma
Susan Betts. A companhia
desejava definir um ponto focai
para a ''terceira empresa".
E a consultoria a auxiliou a
reunir o que cada empresa tinha
em particular, sem afetar os
clientes e sem chocar o mercado
com as mudanças.

Modernizar
Outro caso de fusão recente

juntou grandes concorrentes,
produtores de soluções para
gestão empresarial. As empresas
Logocenter e Microsiga deram
vida à Totvs. O nome é uma
estratégia da recém-criada
holding para trazer o significado
corporativo desejado: o todo, a
totalidade. "Estava lendo a
matéria sobre a morte do Papa
João Paulo II, publicada na
revista 'Veja'. Em um dos
parágrafos era mencionada a
frase 'Totvs Tu', ou seja, tudo
é de todos", explica Laércio
Cosentino, presidente da
holding. O executivo
rapidamente acionou o
departamento de marketing da
Microsiga e uma pesquisa
interna foi feita. "Não havia
domínio na internet e
nenhuma empresa com o
mesmo nome registrado",
complementa. Estava definido o
novo nome. Oriundo do latim e
com significado global, o nome
caiu como uma luva. O novo
logo foi desenvolvido
internamente, pela área de
design da companhia.

O executivo que antes era
presidente da Microsiga ensina
que, para não ficar inerte ao
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mercado, é necessário investir
sempre em novas tecnologias,
reter talentos internos e buscar
constantemente por novos e,
principalmente, ficar atento às
necessidades dos clientes e à
demanda do mercado. Não
subestimar a concorrência
também deve estar na lição de
casa, além ter transparência em
todas as ações, diante de
funcionários, clientes, parceiros,
fornecedores, governo e
sociedade. "Inovar sempre e
trabalhar todos os dias em
busca de objetivos concretos,
além de não ter medo de errar,
complementam a tarefa",
esclarece. Nada mal para uma
empresa que espera se
consolidar rapidamente, não
somente no Brasil, mas no
mercado latino-americano
como um todo.

Reinventar-se
Concorrente da Totvs,

mas sem mudar o nome ou
fundir-se a alguém, a Datasul
segue seu caminho. Fundada
em 1978, a companhia já
cogitou mudanças mais
drásticas, como a alteração do
nome, marca e produtos. "Isso
foi na época que iniciou a
internacionalização da
empresa", conta Jorge Steffens,
presidente da companhia. Mas a
força nacional já conquistada

atrelada à estabilidade fizeram
com que mudassem de idéia.
Steffens não se abala com as
mudanças do mercado. O
executivo acredita que é mais
importante conquistar a
credibilidade dos clientes a
reformular totalmente sua
marca, produtos e até o capital
intelectual da empresa. Já
pensou bastante o quão seria
frustrante aos desenvolvedores,
por exemplo, ver um produto
morrer. "Prefiro a reinvenção, o
atendimento às necessidades
dos clientes, naquilo que
podemos simplesmente
melhorar", divaga.

Dessa forma, aposta nos
ciclos longos que o mercado de
gestão oferece. "O cliente
compra uma solução ERP
(Enterprise Resource Planning)
e não muda da noite para o
dia", complementa. Para não
estagnar no mercado e atingir
os objetivos desejados, a
Datasul criou novos modelos de
negócios. Inicialmente as
franquias de desenvolvimento,
como são chamadas, atendiam
cinco segmentos: finanças,
manufatura, logística, recursos
humanos e tecnologia.
"Atualmente somaram-se, por
meio da aquisição de duas
empresas, as franquias de
Business Intelligence (BI) e
saúde", explica.

O modelo, iniciado no
País, funciona na também na
Argentina e no México.
A próxima etapa é entrar
de vez na vertical agronegócio.
Para tanto, a companhia buscou
a parceria da Próxima.
Uma outra estratégia de
reinvenção e inovação são as
unidades de serviço.

"A empresa já criou as
unidades Datasul Outsourcing
e BPO e a Datasul Cartão
Corporativo", afirma. "Vejo
mais sucesso na aquisição de
uma empresa e incorporação da
cultura de sua empresa naquela
que foi adquirida, do que uma
fusão", finaliza.
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