


sócio-consultor da Top Brands, empre-
sa especialista em gestão de marcas, a
maioria das mudanças são frutos de
aquisições, vendas ou problemas jurí-
dicos. "Geralmente, a alteração não é
intencional, mas um desafio com que a
empresa deve conviver. Não foi uma
decisão dos empreendedores, mas um
cenário que se desenhou. Quando, por

exemplo, a empresa foi vendida e uma
marca não", explica.

Uma marca em processo final de
mudança é a dos Motores Eberle, que
agora passa a se chamar Metalcorte
Motores. Em outubro de 2004, o grupo
Metalcorte adquiriu os Motores Eberle,
vice-líder na fabricação de motores elé-
tricos de baixa tensão na América Lati-
na. A estratégia de adoção da nova mar-
ca integra o processo de consolidação
do conglomerado, formado por sete
unidades: Metalcorte Aços Planos, Me-
talcorte Fundição, Metalcorte Motores,
Metalcorte IB-MEI Mercosul, Metalcor-
te Argentina, Metalcorte Reflorestamen-
to e Metalcorte Agência de Viagens.

Para firmar a alteração no nome jun-
to aos clientes, distribuidores e repre-
sentantes, a empresa criou o slogan
"Motor Eberle agora é Metalcorte - a
mesma tradição, a mesma qualidade, um
novo serviço". De acordo com Osvaldo
Borges, presidente do grupo, isso des-
taca o conceito da marca centenária com
os novos compromissos. "O mercado
reconhece como características da Me-
talcorte Motores fatores fundamentais
como qualidade, flexibilidade, entregas
pontuais e preço", avalia.

A Metalcorte Motores concentra em
Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul,
toda a produção de motores. Conta ain-
da com um Centro de Distribuição em
Buenos Aires, visando ao mercado lati-
no-americano. No comércio exterior,
a empresa opera em mais de 30 países.
Os motores são utilizados nos segmen-
tos de siderurgia, mineração, usinas de
álcool e açúcar, fábricas de fertilizan-
tes e de papel e celulose, e equipamen-
tos como máquinas de lavar roupa e
ar-condicionado. Nos Jogos Pan-Ame-
ricanos de 2007, a marca estará repre-
sentada nas piscinas e nas banheiras de
hidromassagem por meio do forneci-
mento de motores e motobombas.



No caso da (ex) Têxtil Renaux, a
decisão partiu de dentro. Com o objeti-
vo de evidenciar o reposicionamento, e
mostrar os novos atributos e valores
assumidos, a companhia de Brusque,
Santa Catarina, passou a se chamar Re-
naux View. Em 2006, a gestão deixou de
ser familiar para se tornar mais profis-
sional. Armando Hess de Souza, ex-pre-
sidente da Dudalina, assumiu a presidên-
cia, e Márcio Bertoldi passou a ser dire-
tor de Relações com Investidores. "Este
momento de renovação pedia uma iden-
tidade que transmitisse valores senso-
riais como elegância, alegria, sedução e
inovação, e que nos posicionasse como
referência em soluções de moda em fio
tinto", diz o presidente.

A decisão de não tirar o nome Re-
naux da marca foi do novo presidente.
"Não poderíamos deixar de dar o devi-
do valor a um nome que se manteve
respeitado no mercado por mais de 80

anos", diz. A mudança na empresa com-
preende maior direcionamento ao seg-
mento feminino, inovação nos produ-
tos, presença em eventos para pesqui-
sa, atualização profissional, e exposi-
ção da marca e adequação da estraté-
gia de vendas à nova realidade. A Re-
naux View também fortaleceu a parce-
ria com estilistas renomados para agre-
gar valor aos produtos. Um deles é Ale-
xandre Herchcovitch.

Em maio, o estilista esteve em Brus-
que para escolher os novos padrões e
cores para os tecidos da próxima cole-
ção de inverno. O profissional ainda fez
questão de visitar a fábrica para conhe-
cer os processos de produção. A pri-
meira coleção do estilista em parceria
com a empresa, e apresentada no NY
Fashion Week, foi apontada como uma
das cinco melhores pelo site WGSN
(Worth Global Style Network), uma das
principais referências mundiais em pes-
quisas e tendências.

Outro tipo de transição de marca é

quando o nome da empresa ou do pro-
duto tem alguma associação negativa.
De acordo com Eduardo Muniz, nestes
casos o desafio é encontrar os aspectos
positivos e preservá-los na nova marca.
"Em tese, é tentar aproveitar o que de
melhor tem na anterior e criar novas
boas associações. Se ela não tiver ne-
nhum traço positivo, o negócio é come-
çar do zero mesmo. Não é uma situação
comum, mas na maioria dos casos vale
a pena trabalhar um reposicionamento."
Apesar da importância dos nomes, os
empreendedores não podem viver da his-
tória. "Uma marca só é importante en-
quanto ela marcar pessoas que compram
os produtos identificados por ela", diz
Mário Persona. Ri
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