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AS MARCAS
TAMBÉM
MORREM
O fim do Pentium mostra que
eliminar um nome forte é
sempre uma tarefa complexa
ISABEL    ABREU    BRAGA
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PUBLICITÁRIO AMERICANO
David Placek, dono da
Lexicon Branding, agên-
cia especializada em criar
marcas, cunhou uma fra-
se que lhe garantiria no-
toriedade: "Como acon-

tece com as obras de arte, uma boa mar-
ca deve viver para sempre". Placek tem
autoridade para teorizar sobre o assunto.
Ele foi o responsável pela criação de no-
mes que ocupam hoje um lugar de honra
no panteão de marcas conhecidas por con-
sumidores de todo o mundo. Dois exem-
plos recentes de sua lavra: o PowerBook,
nome dado ao laptop da Apple, e o Black-
Berry, da canadense RIM. A frase de Pla-
cek não foi dita em nenhum contexto es-
pecífico, mas bem que poderia. Um dos
nomes mais célebres criados pelo publi-
citário — o Pentium, que se tornou sinô-
nimo de microprocessador—foi recente-
mente condenado ao desaparecimento. A
Intel, dona da marca, decidiu substituí-la
por outra, a Core 2 Duo — a prova mais
contundente de que mesmo as marcas mais
bem-sucedidas, como temia Placek, po-
dem morrer. "É uma transição natural",
diz Elber Mazaro, diretor de marketing da
Intel no Brasil. "Seria impossível conti-
nuarmos com o mesmo nome. A marca já

não era compatível com o novo produto,
que traz uma série de inovações e tem um
conceito diferente."

A causa mortis do Pentium foi o avan-
ço tecnológico. O microprocessador foi
superado pelo crescente avanço do Athlon,
produto fabricado pela rival AMD que de-
monstrava mais velocidade e custava me-
nos. O desaparecimento, no entanto, ocor-
rerá paulatinamente. Primeiro, a Intel vai
reduzir o preço do Pentium
e rebaixá-lo de categoria.
A partir de agora, os pro-
cessadores estampados
com esse nome passarão a
equipar máquinas mais ba-
ratas, como os computado-
res dirigidos para as clas-
ses C e D. Depois a idéia
é eliminar todos os inves-
timentos em publicidade e
apenas esperar pela sua morte. Os execu-
tivos da Intel sabem que isso pode demo-
rar um pouco a acontecer. Graças à que-
da de preços, as vendas do Pentium ten-
dem até a melhorar nurn primeiro momen-
to, mas com o tempo a tecnologia se tor-
nará obsoleta. "Caso insistisse em manter
o nome Pentium, a Intel teria de gastar
muito dinheiro para explicar que seu no-
vo produto é diferente daquele que ficou

Nos últimos
cinco anos,
a Unilever
eliminou
l 200 de
suas marcas

lá para trás", diz Elizabete Gonçalves, di-
retora de projetos da filial brasileira da
consultoria Interbrand, especializada em
avaliação de marcas. "Matar a marca foi
uma decisão acertada."

Eliminar um nome famoso é uma ta-
refa complexa, cheia de armadilhas e exi-
ge pesados investimentos em comunica-
ção e publicidade — ironicamente, um
processo semelhante ao de popularização

de um produto novo. Os
manuais de marketing têm
um nome específico para o
processo: transição de mar-
ca. Essas mudanças costu-
mam acontecer tanto em
casos em que o produto
não satisfaz mais às neces-
sidade da empresa (como
no exemplo da Intel) quan-
to em processos de fusão e

aquisição. No Brasil, ficou famoso o ca-
so da Kolynos, líder de mercado de cre-
me dental até 1997. Quando ela foi com-
prada pela Colgate-Palmolive, o Conse-
lho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) exigiu o fim da marca, sob pre-
texto de que as duas empresas juntas con-
centrariam 79% do mercado. O nome
Kolynos foi substituído por Sorriso e nun-
ca mais voltou às prateleiras. Outra situa-
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ção comum para que uma empresa
decida matar uma marca é a neces-
sidade de fazer um alinhamento glo-
bal — circunstância que se tornou
rotineira nas companhias multina-
cionais. "Nesses casos, as marcas são
unificadas corno forma de ganhar eficiên-
cia e competitividade", diz Elizabete Gon-
çalves, da interbrand.

Tome-se como exemplo a Unilever. Nos
últimos anos, a empresa empreendeu um
colossal esforço para reduzir seu portfólio
de marcas. Elas eram l 600 em 2001 e são
400 hoje. No Brasil, onde a empresa tem

cerca de 50, o processo acabou
matando nomes como o sabão
Campeiro — substituído pelo
globalizado Surf. A operação de
eliminação do nome Campeiro
foi iniciada em 2002, levou dois
anos e consumiu 10 milhões de
reais. "O nome Surf já existia
em outros países e começou a
aparecer pequeno, embaixo da
marca Campeiro. Depois, foi
crescendo até que ficou sozinho
na embalagem", diz Gilberto Pi-
res, gerente de produto da Uni-
lever. "É um processo em que
há risco de perder parte da ba-
se de clientes. Por isso fizemos
a transição pouco a pouco." A
extinção foi considerada um su-
cesso. O Surf detém cerca de
15% do segmento de sabões em
pó baratos, enquanto o Campei-
ro tinha só 1%.

Quando se trata de marcas
mais fortes, o período de extin-
ção costuma ser mais longo e o
processo cheio de idas e vindas.
A própria Unilever passa hoje
por um processo desse tipo, A
empresa mantém uma estranha
marca híbrida, a KnorrCica, des-
tinada apenas a molhos de to-

mate. A Cica foi comprada pela Unilever
em 1993 por 284 milhões de dólares. A
KnorrCica foi criada em 2001 e virou es-
pécie de guarda-chuva que abriga outros
nomes muito conhecidos, como Elefante,
Pomarola e Pomodoro. p nome duplo é
uma estratégia para associar o nome inter-
nacional Knorr (no Brasil ainda muito vin-

Cartaz do
Pentium na
China: fim
de uma era

culado a sopas e caldos industrializados)
aos produtos líderes de mercado da Cica.
A operação que deve levar ao fim da Cica
ainda não tem prazo para ser concluída—
pelo menos oficialmente. 'Tudo vai depen-
der da aceitação do consumidor", afirma
Priya Patel, diretora de marketing da Uni-
lever brasileira.

Um setor em que a transição é particu-
larmente delicada é o financeiro. Confian-
ça é um requisito básico na relação entre
os clientes e as instituições bancárias, tan-
to que as três marcas mais valiosas do Bra-
sil são justamente as de bancos — Itaú,
Bradesco e Banco do Brasil. Trocar um
nome nesse setor extremamente competi-
tivo significa investimentos altíssimos na
reconfiguração de agências e pode afugen-
tar clientes que não se sintam seguros com
as mudanças. O banco espanhol Santan-
der tem lidado nos últimos seis anos com
o desafio de digerir o nome Banespa, her-
dado com a compra do banco estatal pau-
lista', por 7 bilhões de reais. A idéia inicial
era manter os nomes Santander e Banes-
pa separados, mas no ano passado o ban-
co lançou uma. surpreendente campanha
de marketing avaliada em 100 milhões de
dólares—uma das mais caras já feitas no
Brasil — para divulgar o novo nome, San-
tander Banespa. "Á idéia é, com o tempo,
preparar o fim da marca Banespa", diz uma
fonte próxima à área de publicidade do
banco. O novo cartão de crédito do ban-
co, lançado há duas semanas, chama-se
Santander Light e já não faz nenhuma re-
ferência ao nome Banespa. Oficialmente,
a direção do banco nega a intenção de ma-
tar a marca — mais uma evidência de que
o processo não é assim tão simples. •
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