


Quando, em 2001, a indústria gaúcha de artefatos de

borracha Mercur, de Santa Cruz do Sul (RS), decidiu

contratar um instituto de pesquisa para realizar

uma investigação sobre sua imagem no mercado, o

diagnóstico apontou a necessidade de modernizar

a marca. Assim foi feito. O símbolo ganhou traços

mais contemporâneos, similares aos dos super-

heróis das histórias em quadrinhos, No entanto,

esse redesenho não foi suficiente, e dificilmente

seria, para sustentar a mudança necessária ao

reposicionamento da marca. Provavelmente, o que

o consumidor estava apontando era a importância

de modernizar a empresa e seus produtos, e não

especificamente seu logotipo ou sua identidade.

De fato, era necessário unificar o posicionamento
dos diversos negócios da companhia e definir uma
identidade única para todo o portfolio de produtos.
Cada unidade de negócio adotava um posicionamento
próprio e trabalhava a marca de forma diferente,
perdendo a oportunidade de gerar uma percepção de
valor unificada para a Mercur.

Quem não se lembra?
Para entender esta história empresarial é preciso
voltar um pouco no tempo. Afinal, quem não se
lembra de ter usado na escola borrachas de apagar
com um "indiozinho" carimbado? Elas eram fabricadas
por uma companhia que nasceu em 1924 com o nome
de Hoelzel Irmãos e que, no início, consertava pneus
e produzia tecidos impermeabilizados com borracha
para diversos fins.

Em pouco tempo, após a compra e a transferência
de uma fábrica desativada da Europa para o Brasil, a
empresa ampliou sua linha de produtos, ultrapassando
a marca dos dois mil itens derivados da borracha.
Na década de 1930, a Mercur fabricava saltos de
sapato, mangueiras, mangotes, tubos, tapetes,^
capachos, seringas, anéis para vidros de compotas,
elásticos, duchas, irrigadores, bolsas de água quente e
dezenas de outros produtos, além, claro, das famosas
"borrachinhas" de apagar com a cara do deus Mercúrio
estampada. Durante a Segunda Guerra Mundial,
passou a produzir também botes infláveis e coletes
salva-vidas para as Forças Armadas do Brasil.

A empresa percebeu que estava deixando de criar
valor para o negócio e ampliar as vendas devido à
dispersão e ao mau aproveitamento da marca. Essa
constatação fez com que, em janeiro de 2006, o GAD'
fosse procurado para realizar um profundo trabalho
de revisão da plataforma de marca, redefinir valores,
atributos e arquitetura, entre outros elementos, para
levar a Mercur a um novo patamar de desenvolvimento
e gestão de marca, e assim conferir à empresa e sua
marca maior foco e poder de mercado.

Nos anos seguintes, a companhia cresceu e ganhou
novas empresas, tendo fabricado também bolas
e raquetes de tênis, até que em 1991 foi criada a
Mercur S.A., momento em que foram estabelecidas
três unidades de negócios: Stationery (materiais
escolares e para escr i tór io) , Body Care (produtos
voltados ao cuidado corporal) e Revestimentos
(pisos e soluções customizadas para a indústria e a
construção civil).



Hoje, a Mercur atua nestes três segmentos e tem
aproximadamente 8 mil clientes ativos em todo o
país, que comercializam seus mais de 1,5 mil itens. No
exterior, através da Unidade Internacional, os produtos
chegam a cerca de 30 países, sendo que atualmente a
empresa tem concentrado esforços no Mercosul e no
mercado americano.

Antigo, tradicional ou clássico?
Para desenvolver o projeto, o GAD' buscou conhecer
em profundidade o negócio e o mercado da empresa e
principalmente sua história e sua cultura. Afinal, um
conjunto importante de valores e crenças certamente se
cristalizou ao longo dos mais de 80 anos da companhia.
Além de entrevistas com todos os staekholders, a
empresa de pesquisa TNS InterScience foi contratada
para fazer uma ampla análise de imagem de marca em
todo o Brasil e identificar a real percepção dos diversos
clientes sobre a Mercur.

De posse de uma fotografia atualizada da marca, bem
como do entendimento dos seus principais traços

culturais, foram realizados diversos workshops com
os principais executivos da Mercur com o objetivo
de alinhar estas percepções e traçar os caminhos
possíveis para o seu novo posicionamento. A
intenção foi desenhar uma nova estratégia de marca
que potencializasse a atual estratégia de negócio da
companhia a partir da compreensão da marca como
principal ativo e instrumento de diferenciação.

A nova plataforma, sintetizada pela expressão

"Diferente, simples. Pra sempre", surgiu da compreensão
de que a empresa tem grande tradição de bons produtos
e forte relação emocional e histórica com seus clientes
e consumidores, até porque fabrica produtos que são
consumidos por pessoas de todas as faixas etárias,
das crianças até as pessoas da 3a idade. Nesse sentido,
além de tradicional, a marca pode ser entendida como
um elemento genuinamente clássico, já que manteve
uma relação honesta e fiel com seus consumidores ao
longo dos anos. Afinal, sua atuação sempre foi voltada
para produtos simples e funcionais, como a bolsa de
água quente ou a borracha de apagar, itens que foram
novidade quando lançados e que estão presentes na
vida dos consumidores há muitos anos.

"Resolvemos resgatar a essência da marca e posicioná-la
como um clássico. Essa foi a grande idéia por trás deste
trabalho", destaca Luciano Deos, diretor presidente
do GAD' e diretor do projeto. Para isso, a consultoria
resgatou aquilo que mais simbolizava o aspecto
clássico da Mercur: o símbolo do deus Mercúrio no
seu desenho original, presente na identidade da marca
ao longo de toda a história da empresa, mas que em
2002 havia sido descaracterizado.



Na nova identidade, o nome da empresa ganhou
destaque por meio do logotipo, desenhado com uma
tipografia sóbria e de maior expressão no conjunto.
O tradicional azul/amarelo foi trocado pelo preto/
branco, de caráter mais duradouro e sofisticado. Por
fim, o temporizador "Since 1924" foi adicionado,
evidenciando-se a longevidade da empresa e ao mesmo
tempo o orgulho que ela possui por sua história e
tradição. "A mudança na logomarca foi a mais pura
tradução dos valores e da cultura que a companhia
carrega consigo nesses anos", diz Sérgio Smidt, diretor
comercial da Mercur.

Processo diferenciado
Diante do grande desafio de causar uma nova interferência
na identidade visual da Mercur em tão pouco tempo,
o GAD' cautelosamente decidiu aprofundar sua
investigação, com dois importantes métodos de análise,
o Gap Analysis e o Design Colaborativo.

O Gap Analysis propõe uma análise criteriosa entre
as diferenças da experiência de marca existente e
a desejada segundo as orientações então definidas
para o seu posicionamento. A análise mapeia toda a
experiência atual de marca, através das manifestações
da identidade, dos produtos, das embalagens e da
comunicação, identificando as possíveis lacunas entre
estes dois momentos, objetivando definir as diretrizes
para a construção da nova experiência de marca com
base nos valores e posicionamento definidos então nas
etapas anteriores do trabalho.

A análise foi conduzida com um foco nos pontos de
contato mais relevantes para a construção da imagem de
marca, ou seja, onde foram encontradas as evidências
mais fortes da mensagem enviada atualmente aos seus
públicos estratégicos e as oportunidades existentes
para gerar valor através da marca. Esta concentração
traz objetividade à análise de não-conformidades (os
gaps) e orienta as ações de reposicionamento. Estas
diretrizes para a nova experiência de marca são então
acompanhadas de exemplos de boas práticas utilizadas
por outras empresas.



Já o método do Design Colaborativo teve como objetivo
principal envolver os usuários finais dos produtos
Mercur a fim de colher subsídios para desenvolvimento
da nova linguagem gráfica de comunicação, o look and
feel, a utilização sistemática de todos os elementos
gráficos (cores, estilos tipográficos, grafismos,
estruturas, alinhamento, etc.) para a sólida construção
da nova identidade visual da marca.

A análise basea-se no método de pesquisa qualitativa
e utiliza a técnica de grupos focais. Crianças foram

reunidas em grupos e então motivadas a colaborar
através de dinâmicas pré-estabelecidas, inclusive através
de desenhos e esboços visuais. Cada um dos grupos teve
um moderador e um taquígrafo que registraram todas as
manifestações, verbais e corporais, que posteriormente
foram analisadas e interpretadas.

"Estes métodos foram de vital importância para o projeto,
pois, além de confirmarem que a percepção das pessoas
está em consonância com os valores e atributos definidos
para a marca, trouxeram maior assertividade e qualidade
ao processo de trabalho, pois conseguimos que nossas
intenções fossem compartilhadas com os consumidores
no momento das definições", afirma Roberto Bastos,
diretor do GAD e coordenador do trabalho.

Implantação e engajamento
"Dentro de um processo de revisão de estratégia de
marca, o GAD' tem a convicção de que o primeiro
público que precisa ser envolvido é o interno", diz
Roberto Bastos. A partir dessa visão, os colaboradores
da Mercur conheceram a nova identidade da empresa
em primeira mão no final do primeiro semestre de 2007,



em um evento no qual o diretor-superintendente da
Mercur, Jorge Hoelzel Neto, que liderou este projeto,
apresentou e detalhou o novo posicionamento. Na
mesma época, a companhia realizou uma convenção
de vendas para anunciar as modificações a todos os
revendedores e distribuidores da marca.

Finalmente, no segundo semestre foi a vez de o
mercado conhecer a nova identidade. O lançamento
aconteceu em diversas feiras, sendo a principal delas
a edição deste ano da Escolar Paper Brasil - 22a Feira
Internacional de Produtos, Serviços e Tecnologia para
Escolas, Escritórios e Papelarias, realizada em agosto.
"Estamos trabalhando neste projeto, que culminou
na feira, há dois anos. Nossa intenção foi enobrecer a
marca. Queríamos que ela tivesse um real significado
de tradição", afirma Hoelzel Neto. O lançamento global
ocorrerá durante a volta às aulas de 2008.

Paralelamente a este processo, teve inicio o roll-out de
todos os elementos que expressam a marca e um
alinhamento conceituai com os gestores da empresa.
Isso envolve dos itens mais simples, como materiais
corporativos, até os mais de 1,5 mil embalagens,
produtos, materiais de apoio ao trade, merchandising

e comunicação, entre outros. A previsão de conclusão
da implantação é final de 2008, já que a dimensão
e a extensão dos elementos de marca são grandes,
exigindo investimentos financeiros e de gestão bastante
significativos.

O desafio agora é alinhar toda a organização com a nova
estratégia de marca, fazendo com que colaboradores,
diretos e indiretos, pratiquem e entreguem os
novos valores e diferenciais nos produtos, serviços
e relacionamentos com clientes e consumidores.
Assim, a empresa será capaz de fazer com que todos
tenham um sentimento especial pela marca, criando
valor e diferenciais consistentes para o negócio. Mas
é preciso cuidar do dia-a-dia. Neste sentido, o GAD'
vem acompanhando a Mercur na materialização desta
estratégia, conforme destaca Bastos: "Queremos
impulsionar um crescimento significativo da empresa
por meio da sua marca, fazendo com que ela ganhe
percepção no mercado e esteja, em poucos anos, entre
os três principais players de stationery no Brasil".'

Página ao lado, no alto: Campanha de PDV para segmento
internacional. Nesta página, acima: Campanha de Comunicação
para Linha Cores do segmento Stationary



Os clássicos são eternos. Afinal,

os clássicos são aqueles produtos,

filmes, músicas, livros, enfim,

que transcenderam sua época,

marcaram nossas vidas e por isso se

transformaram em ícones. Quando

falamos em marcas, a história não é

diferente, já que podemos afirmar

que marcas clássicas são aquelas

marcas de produtos ou empresas que

construíram uma história de sucesso

ao longo dos anos e que, geralmente,

mantiveram suas características, seu

posicionamento e, principalmente, sua

identidade visual inalterados através

de décadas.

A verdade é que este tipo de marca está

baseado em dois pressupostos. Primeiro,

na longevidade e na superação das

empresas que elas representam, pois estas

organizações conseguiram sobreviver por

muitos anos, fato por si só extremante

difícil no mundo empresarial, e, mais do

que isto, souberam evoluir e superar os

desafios do crescimento. Segundo, porque

são marcas que entregam mais do que

aquilo que o consumidor espera e, neste

sentido, se tornaram referência em suas

categorias, criando ligações emocionais

e estabelecendo uma intimidade com o

consumidor capaz de gerar uma percepção

de que ela é inigualável e insubstituível.

Muitas desta marcas acabaram se tornaram

sinônimo de suas categorias de produtos

e superam a condição de commodity,

passando a fazer parte da história e do

imaginário da população. Isto seu deu

basicamente porque ao longo da sua

trajetória souberam proteger sua posição,

de forma coerente e consistente, se

mantendo fiel ao seu posicionamento e a

sua essência. Para atestar esse fenômeno

basta observar o desempenho da Coca-

Cola, líder na indústria de soft drinks,

do Band-Aid, sinônimo de curativo, da

Gillette, que se tornou um substantivo

para lâmina de barbear, ou da querida

Maizena, sinônimo absoluto de amido de

milho, ou de outros tantos casos bastante

conhecidos.

Mas o reconhecimento de uma marca

clássica não está baseado apenas na sua

performance de mercado ou em sua fórmula

mágica. A memória visual que ela construiu

na mente do consumidor é decisiva, e, por

isso, seu logotipo ou assinatura visual muda

muito pouco durante os anos, no máximo

sofrendo alguns ajustes quase sempre

imperceptíveis. Por isso, temos muito que

refletir e aprender com este seleto grupo de

marcas, como Coca-Cola, Band-Aid, Gillete,

Maizena, ou Ford, Chanel, Bom-Bril, Mercedez

Benz, que souberam resistir à passagem do

tempo, de tendências e modismos, tendo

conseguido a aprovação de diferentes

gerações, e provaram que nem sempre

"mudar"ou "modernizar"a marca é o melhor

caminho, apesar de muitas vezes parecer a

solução mais fácil.

Text Box
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