
Talvez você se lembre deste célebre
caso da indústria automobilística.

Lançado pela Ford em 1986, o Taurus
tornou-se um dos maiores sucessos de
sua bistória. O carro dominou o mer-
cado americano por muitos anos e,
com suas linhas aerodinâmicas, man-
tevc-se à frente da concorrência japo-
nesa. Em 1992, no seu auge. o Taurus
vendeu 410 mil unidades. Na segunda
metade da década de 90, suas vendas
despencaram. Em 2006, foram ven-
didas apenas 175 mil unidades. Era a
hora, achou a montadora americana,
de substituí-lo por um novo veículo
que atendesse o antigo público. Nascia
o Fivc Hundred. O carro vendeu cerca
de 60% menos unidades que o Tau-
rus na sua pior fase. Com o fracasso,
a Ford decidiu ressuscitar o Taurus.
Esse vai-e-vem da montadora ameri-
cana custou caro. Apenas com a cam-
panha de divulgação do Five Hun-
dred foram gastos US$ 150 milhões.
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Assim como a Ford, muitas em-
presas perdem dinheiro ao encer-
rar a produção de antigas marcas
outrora famosas. Ignoram o fato de
que produtos que perderam con-
sumidores muitas vezes ainda têm
potencial de mercado, são cultuados
por um público fiel e podem ser re-
vitalizados, segundo um estudo da
consultoria Booz Allen Hamilton.
Isso aconteceu com o uísque Johnnie
Walker, com as roupas Afaercrombie
& Fitch e com a linha de cosméticos
Olay. A produção do esportivo Mus-
tang, outro carro da Ford, só não foi
encerrada graças a uma campanha
de seus admiradores.

A decisão de jogar uma marca no
lixo ou de mantê-la no mercado não
pode ocorrer de supetào. É preciso
avaliar o quanto ainda está presente
na mente do consumidor e qual a ima-
gem que ele faz dela. Na segunda me-
tade dos anos 90, o Taurus passou a
ser muito mal avaliado. O consumidor
o via corno um veículo caro, ao contrá-
rio dos carros japoneses. Mas era uma
imagem que podia ser recuperada.

De acordo com o estudo, também
é necessário saber se a marca ainda
espelha as qualidades que a torna-
ram famosa. Nos anos 90, as pessoas
já não associavam o Mustang a um
carro potente. Quando a Ford deci-
diu dotá-lo de um design com toques
do passado e de uma tecnologia mai s
moderna, recuperou o antigo ape-
lo. O futuro de uma marca depende
também da concorrência. Com o
tempo, o design aerodinâmico do
Taurus passou a ser adotado pelos
rivais japoneses, nào era mais novi-
dade. Além disso, a Ford, antes de ré
formular o carro, deixou que a Toyo-
ta e a Honda apresentassem versões
rnais aperfeiçoadas de seus modelos.
Finalmente, diz o estudo, é preciso
saber quando uma linha de produtos
chega ao fim. A Kodak soube repen-
sar o seu negócio com o advento da
fotografia digital e entrar num novo
mercado, ainda que não tenha recu-
perado a antiga supremacia.
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Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 15, p. 128, maio. 2008.




