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POR RAQUEL SENA

VIDA NOVA AS

MARCAS
PARA NÃO PERDER O VÍNCULO COM O CONSUMIDOR, É
PRECISO ESTAR ATENTO ÀS ALTERAÇÕES NOS VALORES E
DESEJOS DELE, E NAS MUDANÇAS NO MERCADO, A FIM
DE MANTER A MARCA SEMPRE ATUAL E RELEVANTE

PENSE EM ALGUMAS MARCAS QUE, DE ALGUMA FOR-
MA, FAZEM PARTE DA SUA VIDA. Se prestar atenção nas primei-
ras que vêm à sua cabeça, verá que elas fazem parte do seu dia a dia ou transmi-
tem uma mensagem em que você acredita. Podemos chamar essa experiência
de relacionamento. Quando se chega a esse nível de comunicação, na qual um
produto passa a compartilhar momentos e valores com as pessoas, cria-se um
vínculo. Para não perdê-lo, a marca precisa evoluir, ou seja, passar por uma revi-
talização para se manter sempre atual.

Essa parece ser uma tarefa simples, mas não é. A pessoa responsável por
essa mudança irá pesquisar, estudar e analisar diversas vertentes, perfis, cores
e conceitos. De acordo com Júlio Moreira, professor da pós-graduação em
comunicação do mercado da Escola Superior de Propaganda e Markering
(ESPM) e especialista em branding, as empresas precisam estar atentas às
alterações no mercado, aos valores e principalmente aos desejos dos consu-
midores. "Se as empresas falam de forma diferente com seu público-alvo, o
consumidor vai partir para outras companhias que tenham um valor parecido
com o dele" afirma.

A revitalização da identidade visual de uma marca é composta por di-
versas etapas e elementos. As cores que mostram sua identidade, o slogan,
os jingles, as campanhas, o site e até personagens ajudam a criar um senti-

mento, uma aproximação com o
público. Quanto mais elementos
uma marca tiver, mais será bem
avaliada e lembrada pelos consumi-
dores. Todo esse trabalho deve ser
minucioso, pois mexer, mesmo que
pouco, em um desses elementos
pode mudar totalmente sua princi-
pal característica. Redesenhar uma
marca, portanto, é tão complexo
quanto criar uma nova.

Várias marcas têm sofrido ajustes
com o passar dos anos. Enquanto al-
gumas mudaram sutilmente, outras
passaram por uma transformação
completa. Porém são raros os ca-
sos nos quais a estrutura original de
uma marca é recriada; isso só ocorre
quando há uma grande mudança
na empresa ou falhas graves são



ca e, na minha opinião, as
lojas da rede deveriam pas-
sar ao consumidor uma ex-
periência vibrante. Para tanto,
seria bom mudar a arquitetura
da loja, que já está ultrapassada".
Para Moreira, a comunicação
com o consumidor tem de es-
tar alinhada com o material do
ponto de venda, com a loja, com
o atendimento, entre outros. 'As
campanhas do O Boticário, por
exemplo, são glamourosas, mas
não sentimos o mesmo ao entrar em
uma loja deles", afirma

UM NOVO
POSICIONAMENTO

A fim de reconquistar o vínculo
com o consumidor, a Sony Ericsson
anunciou em setembro de 2009 sua
nova identidade visual como parte
da transformação pela qual a empre-
sa está passando. Com a renovação
da identidade e dos valores da marca,

e positivo, pois o con-
sumidor às vezes não
entende", afirma. "Há
uma inconsistência de
posicionamento da mar-

Dar tantos estímulos
diferentes em um curto
espaço de tempo não

orgulha, mas eles têm mudado
com frequência o slogan.

legal, é uma marca que a gente se

pio dessa mudança constante. "O
Boticário tem um trabalho muito

querendo. De acordo com Mo-
reira, o O Boticário é um exem-

sumidores nao conseguem
assimilar o que a marca está

que mudam com frequên-
cia, o que revela, sua incon-
sistência. E nesse caso os con-

detectadas na marca an-
terior. Há também aquelas

TRANSFORMAÇÃO
Ana Peretti, da Sony

Ericsson, novo
posicionamento da marca

reforça a ligação ao
:i entretenimento



178gestaomarcas

EVOLUÇÃO
Júlio Moreira,
da ESPM, a
comunicação
e muitas
embalagens
estão poluídas
visualmente,
mas a Pepsi
conquistou o
consumidor
com
embalagens
bonitas e com
visual clean

a companhia espera atingir o obje-
tivo de tornar sua marca sinónimo
de entretenimento e comunicação.
"Primeiramente alinhamos a assina-
tura com a empresa Sóny a 'Make.
Believe (make dot believe)'. Esse é
um dos pilares mais importantes do
nosso reposicionamento, que reforça
a nossa credencial de produtos de
entretenimento" afirma Ana Peretti,
drretora de marketing da companhia.

Segundo a executiva, na nova
assinatura o termo "make" remete à
capacidade de a empresa transformar
ideias em realidade, enquanto que
"believe" representa a habilidade de
pensar, imaginar e sonhar. O "ponto"
em inglês "dot" é justamente o elo en-
tre a Sony e a Sony Ericsson, e simbo-
liza o encontro entre inspiração e cria-
tividade que logo se tomará realidade.

A segunda mudança da empre-
sa será no logotipo. Reconhecido
mundialmente, o antigo logo era di-
vulgado apenas na cor verde Agora
serão utilizadas sete novas variações
de cores e de uma identidade líquida,
que passa a fluir do próprio logotipo,
tornando-o mais leve e visualmente
atraente para o cenário digital, além
de transmitir o conceito de movi-
mento. A empresa também preten-
de adorar uma atitude mais aberta e
próxima ao consumidor, com foco
nos canais interativos de mídias digi-
tais e sociais.

Na opinião de Ana, as marcas
precisam estar em constante movi-
mento, acompanhando as tendên-
cias do mercado. "Para nós isso é
ainda mais importante, por sermos
uma empresa de inovação e por
sempre trazer tecnologias novas
para o mercado", diz. Porém toda
essa repaginação da marca bem
como seu novo portfólio só serão
divulgados ao consumidor final a
partir do mês de abril.

Outra marca que recentemente
passou por mudanças foi a da Audi.
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Para
sempre na memória A
fevitalização da marca é algo necessário, mas
há empresas que não modificam sua-identidade
visual e são lembradas até hoje. É o caso
da Catupiry, conhecida marca de requeijão
no Brasil, que existe desde 1911.
Segundo Júlio Moreira, professor da pós-graduação
em comunicação do mercado da Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ESPM) e especialista
em branding, a embalagem desse produto sofreu
apenas uma alteração na década de 90, quando
o tradicional pote de madeira e passou a ser de
plástico e apareceram as bisnagas e os galões
vendidos às pizzarias."Ao contrário de outras
marcas, a Catupiry não precisou se revitalizar e não
precisa de campanhas, pois já é uma marca muito
conhecida, notória", aponta.

Apresentado no Salão do Automó-
vel de Frankfurt, na Alemanha, o
novo projeto gráfico, criado em co-
memoração aos cem anos da com-
panhia, é mais progressista e contem-
porâneo. O principal elemento da
marca Audi, as quatro argolas, passou
a aparecer de forma dimensional e
mais realista que a imagem anteces-
sora. A largura dos anéis continua
simétrica, mas o reflexo na parte exte-
rior do logotipo passa a ser mais claro
que na parte interior. "O efeito visual
aumenta a percepção da nova marca,
tornando-a mais moderna e atraente
visualmente. Essa mudança reforça o
compromisso da montadora alemã
com as novas tendências de com-

portamento para atender às expec-
tativas dos clientes premium e revela
a essência da mensagem principal da
companhia: a evolução por meio da
tecnologia" revela Leandro Rado-
mile, diretor de marketing, vendas e
pós-vendas da empresa no Brasil. A
escrita do nome Audi também teve
alterações. A palavra está com nova
fonte e fica posicionada à esquerda,
abaixo das quatro argolas.

Segundo Radomile, a percep-
ção da nova logomarca foi recebi-
da positivamente pelos parceiros e
pelos clientes. Apesar do processo
de adequação, hoje toda nossa lin-
guagem visual está padronizada
com a nova marca e com todos
as operações da Audi no mundo",
afirma. No Brasil, desde setembro
do ano passado, o novo logotipo
é utilizado em todas as ações de
comunicação da companhia: pu-
blicidade e propaganda, publica-
ções, informações para imprensa,
web, arquitetura, papelaria e mate-
rial para uso interno e externo da
montadora e concessionários.

A Net Serviços também reesti-
lizou sua marca no início deste ano.
A nova identidade visual traduz ve-
locidade, tecnologia, interatividade e
proximidade com o consumidornas
formas retilíneas da letra no nome
Net Em relação às cores, a leitura foi
simplificada com a retirada do de-
grade. A proposta foi fazer uma relei-
tura da antiga marca de forma suave
mantendo o conceito de comunica-
ção entre pontos distantes, além de

representar todos os serviços ofereci-
dos pela empresa", aponta José Felix,
presidente da Net

No Grupo Atento, companhia
do setor de contact center, a alte-
ração do logotipo por hora não é
prioridade. A empresa decidiu revi-
talizar o posicionamento da empre-
sa para acompanhar a evolução do
mercado e do consumidor. Segun-
do Luis Alcubierre, diretor de marca
e presença institucional da Atento, é
a primeira vez em dez anos, desde
que a empresa começou a operar
no Brasil, que algo nesse sentido é
realizado. A companhia passou a
reconhecer muitos atributos e ca-
racterísticas positivas que estavam
em seu DNA, mas que pouco
eram explorados. Tudo isto será
refletido em mensagens, em ima-
gens, no tom de voz, no compor-
tamento e no modo com a qual
transmitimos com mais exatidão
quem somos e como nosso com-
promisso de ter os clientes no cen-
tro de tudo será benéfico para eles
e, consequentemente, para nossa
própria organização", afirma.

Toda a estratégia de comuni-
cação da Atento será lançada ainda
neste ano e revelada primeiro aos
funcionários da companhia. "Eles
precisarão passar pelo que cha-
mamos de brand induction, uma
maneira de conhecer e aprender a
transmitir o que representa a marca
Atento. Logo depois, nossos clien-
tes, provedores e imprensa ficarão a
par de toda a mudança", conclui.®

O MUNDO E DOS NETS
MARCA REVITALIZADA Nova identidade traduz
tecnologia e proximidade com o consumidor

Audi
Vorsprung durch Technik

IDENTIDADE
Audi muda logotipo

para atender a
novos conceitos

Text Box
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