
O MÊS DE DEZEMBRO de 2007 marcou
a vida da chilena Datawaves. Em uma festa
superproduzida, com muitos convidados
entre clientes, parceiros, provedores e
alguns jornalistas, a empresa de soluções
tecnológicas anunciou a mudança de sua
identidade visual. "A partir de agora, somos
um novo negócio", disse César Miranda,
gerente-geral da companhia.

Mas o que faz uma pequena empresa
de TI investir em uma nova cara? A lo-
gomarca, nesse caso, foi apenas a ponta
de um iceberg de mudanças com um
único objetivo: recuperar a confiança
abalada por alguns erros na condução do
negócio. "A equipe era forte em vendas
mas deixou a prestação de serviços de
lado", admite Miranda. O resultado foi
a perda de alguns clientes e uma queda
no crescimento de 27% em 2006 para
11% em 2007.

Antes que a crise se instalasse de vez,
Miranda, então recém-contratado, e os
sócios da empresa colocaram em ação um
ágil plano. Tudo mudou. Começando por
uma troca radical da equipe de trabalho,
passando pela instalação de uma nova
central telefônica e pela contratação de
uma empresa de relações públicas, res-
ponsável pelo projeto de comunicação
que incluiu a mudança de logomarca.
"No início eles não tinham uma idéia
clara do que queriam, e questionaram
muito a efetividade do resultado", conta
Carolina Jara, da empresa de comunicação
VeldenMedia, em Santiago. A proposta da
empresa foi trabalhar com cores e formas
que expressassem modernidade. "Também
queríamos transmitir confiança e relação
de longo prazo, representada pelas alianças
na logomarca", conta Miranda.

Com um investimento de US$ 25 mil
entre criação e troca da logomarca em
todos os materiais, e as primeiras ações
de comunicação, o executivo já está
vendo os resultados surgirem: ao final do
evento de "reinauguração", a Datawaves



No entanto, num universo aparentemente
reservado a grandes companhias com
muitos milhões de dólares e recheado de
conceitos e jargões, experiências como a
da Datawaves podem não ser tão fáceis
quando se trata de marcas vistas como
tradicionais pelo consumidor final. E o
que acontece com a Casa das Cuecas,
tradicional loja multimarcas de roupa
íntima masculina de São Paulo, há 40
anos no mercado. Com um nome pouco
atraente e um sóbrio senhor de cartola
como símbolo, a virada do século força a
empresa a acompanhar as novas tendên-
cias. "Hoje há um nicho premium para
o underwear, que incorpora mais design
e sofisticação às peças", diz Izo Levin,
sócio da empresa.

A escolha dos empresários foi não
mexer no nome da loja e criar uma nova
marca de produtos, a U/W, com exclusi-
vidade de venda na rede Casa das Cuecas.
Na publicidade, a novidade partiu com a
substituição do velhinho por sexies mo-
delos, focando as campanhas no público
feminino que, segundo estatísticas da
empresa, ainda é quem escolhe e compra
a roupa íntima para os homens, em 70%
dos casos. Há quatro anos no mercado,
os produtos U/W já representam 80%
do faturamento da Casa das Cuecas - de
R$ 22 milhões em 2007, contra R$ 16
milhões em 2004 -, que logo pretende
abandonar o antigo nome como marca
de produto, ainda que permaneça na
fachada das lojas. "O nome Casa das
Cuecas permanecerá, pois é sinônimo
de especialista em underwear, mas os
produtos com esse nome provavelmente
não existirão mais em 2009", diz Levin.
E a nova cara da empresa também deu
impulso ao plano de franquia iniciado
em 2006 e que já conta com 20 lojas,
levando a marca a outros pontos do País
como Brasília e Manaus.

visual, o trabalho foi
interno, supervisionado pelo executivo-
de marketing", conta Levin. Mas se para
a Casa das Cuecas a escolha priorizou
a uniformidade no desenvolvimento de
imagem, em outros casos o processo deve
ter em conta custos reduzidos e um orça-
mento apertado. Isso foi o que aconteceu
com a rede de cafeterias mexicana Punta
dei Cielo. "Não podíamos pensar em um
custo excessivo, pois começamos tudo com
nossas economias", conta o empresário
Pablo Gonzalez Cid.

A empresa nasceu a partir da deci-
são da família de Gonzalez de encerrar
o contrato de dez anos com a franquia
com a cafeteria norte-americana Gloria
Jeans. "O mercado começou a saturar-se
de marcas estrangeiras, e era a oportuni-
dade de lançar um poduto que ressaltasse
as qualidades do café mexicano", conta.
Depois de dois anos de estudo, que ca-
minhou junto com a elaboração do novo
produto, e um investimento de US$ 500
mil, o empresário tinha em mãos a nova
marca que batizaria seu negócio. "Nossa
escolha foi por um nome longo e elegante,
que fosse 100% mexicano e traduzisse
algo elevado, puro e limpo", diz.

Com quatro anos no mercado, a Punta
dei Cielo vende 60 milhões de xícaras de
café. Das 12 cafeterias que tinha com a an-
tiga franquia, e que foram reformadas para
iniciar o novo negócio, a empresa saltou
para 50 lojas em dez cidades. E Gonzalez
não parou por aí. Hoje o negócio inclui uma
nova gama de produtos que incluem venda
do pó para café, que por sua vez também

Ainda que se trate de segmentos muito
diferentes, todas essas empresas deixam
uma lição: a mudança de roupa não é o
bastante se não comunicar uma trans-
formação real. "A simples cosmética
não indica evolução", diz José Roberto
Martins, diretor da Global Brands, em São
Paulo. E, segundo ele, orçamento não é
determinante para quem deseja cuidar da
imagem de sua empresa. "O principal é
sempre ter uma comunicação aberta com
todos os públicos, criando sempre uma
instância de conversa com cada um", diz.
'Ter consistência, transparência. Demons-
trar que a marca é franca."

Mas se a opção pela mudança da
identidade visual for a escolha, Marcos
Machado, diretor da consultoria Top
Brands, dá três conselhos: l- Não deixe
nada pela metade: faça todas as mudanças
antes de anunciar, para evitar problemas
de adaptação; 2- Envolva todos os fun-
cionários no processo com disciplina e
convicção: uma comunicação pouco clara
dará margem a que o consumidor tire suas
próprias conclusões, e elas podem não
ser as que você deseja; 3- Seja simples,
pense simples. Avalie as mudanças com
base na expectativa e no envolvimento do
cliente com seu produto/serviço, e não
seja drástico: mudanças radicais podem
comprometer a identificação do cliente
com seu produto e afastá-lo.

A Casa das Cuecas fez todo o desenvol-
vimento da U/W dentro da empresa, sem
ajuda externa. "Do design da peça-piloto
que ia ser fabricada a toda comunicação

tinha dois novos contratos fechados, o
que promete um próspero 2008 para a
empresa, que fechou 2007 com vendas
de US$ l ,7 milhão.

ganhou uma embalagem especial para
conservar o cheiro do produto, desenvol-
vida pela mulher do empresário.
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