
MARCAS QUE
MORRERAM
Enbora muito se escreva a respeito de marcas - da sua

mportância para as estratégias de marketing e de comu-
nicação -, não há, que conheça, estudos aprofundados sobre a
causa mortis de marcas que um dia foram líderes em seus seg-
mentos de mercado.

Um estudo em desenvolvimento no Instituto Cultural ESPM
levantou uma série de marcas desaparecidas. Há nomes que fo-
ram extremamente familiares nas décadas de 40 e 50 e hoje são
desconhecidos para os consumidores jovens. E o caso de Victro-
la e Underwood, por exemplo, que foram atropelados pelo pro-
gresso técnico. Outras marcas, como as dos óleos A Dona e A
Patroa e cera Cachopa, foram vítimas das mudanças sociais. Há
os casos das empresas que fecharam ou faliram e, com elas, os
produtos e serviços que vendiam: Panair, Real/Aerovias, a per-
fumaria Myrta (dos produtos Eucalol), Mesbla...

Há as que sumiram em função de fusões e aquisições com 
empresas multinacionais - são os casos do TrioMaravilhoso
Regina, dos produtos Gessy - que eram, na época, os mais 
vendidos em sua categoria - e os biscoitos Duchen. Instiga a
imaginação pensar no que poderia ter ocorrido com essas e
muitas outras - marcas nacionais que desapareceram por deci-
são das concorrentes estrangeiras. Serão, mesmo, tantas assim?

O estudo que está sendo feito na ESPM poderá, quem
sabe, esclarecer algumas dessas dúvidas.

PROMOÇÃO AMEAÇADORA
Recebi uma carta de aspecto absolutamente oficial -

de uma empresa intitulada SRD FINANÇAS - com
um texto que continha os seguintes elementos:

Assunto: Entrega de R$ 20.000,00

Eu sou Jackie Cordeiro, Gerente Finan-
ceira de Seleções do Reader's Digest, e
devo informá-lo que estamos guardando R$
20.000,00 que poderão ser seus, deposita-
dos em uma conta bancária especial. Essa
quantia já está reservada e estou tomando
todas as providências para efetuar a entrega
imediata após apuração. Foi-me solicitado
contatar um número específico de candida-
tos ao prêmio - incluindo você JRWP (meu
nome escrito completo e certo!). Como re-
presentante oficial de SRD junto às institui-
ções financeiras, sou chamada por nossa Tesouraria para
aprovar a entrega de prêmios - somente depois que os ga-
nhadores tiverem sido contatados, verificados e confir-
mados. E, uma vez que você está elegível para concorrer
a esse prêmio de alto valor, é apropriado fornecer a você

instruções antecipadas para
que devolva seus Títulos de
Participação, que chegarão à
sua casa nos próximos dias,
dentro do prazo limite máxi-
mo especificado. Etc. etc.
etc. etc. etc. etc.

Dias depois, chegou à mi-
nha casa esse impressionan-
te envelope - que não abri -
com "número de rastrea-
mento" e tudo para fazer pa-

recer com que essa mala direta da revista Seleções fosse
alguma coisa mais do que uma mala direta promocional
para vender assinaturas, oferecendo aos novos assinantes
o sorteio de UM prêmio de R$ 20.000 - ou cerca de mí-
seros 5.700 dólares.
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