


Sofisticando-se

Se sua empresa está com tudo planejado e
já foram observadas as ferramentas para se
reposicionar, a pergunta que ainda persiste é:
como saber qual é o momento certo para dar
o "pulo do gato"? "Quando a percepção dos
clientes sobre uma determinada empresa é
diferente do que esta empresa quer transmitir.
Este é o momento de se reposicionar", responde
Liliane, objetivamente.

Foi o que aconteceu com a Carmim. Fundada em
1982 como uma empresa de jeans de alta gama,
ela se consolidou por muitos anos como marca
de moda entre o público jovem. Estas clientes
foram crescendo e a marca quis acompanhar este
processo. Ela queria falar a mesma linguagem
deste novo público de mulheres mais maduras,
porém o estigma de que é uma marca voltada
unicamente aos jovens persistia.

Há seis anos, o segmento de acessórios passou a
ganhar mais força dentro da empresa. A partir de
então a marca iniciou um processo de sofisticação
dos seus produtos, buscando atrair mulheres
de outra posição social, com independência
financeira. Os produtos tiveram investimentos
em tecnologia e qualidade compatíveis às grifes
nacionais e internacionais. "Nossas peças não têm
regionalismos, oferecemos uma moda global às
pessoas que desejam investir em um produto com
estilo e qualidade", expressa Reynaldo Pasqua,
diretor da Carmim online.

Focando em campanhas publicitárias que
comunicam sofisticação e design, a Carmim
alcançou um crescimento de 40% nos últimos seis
anos. Quando o investimento se direcionou aos
acessórios, trazendo principalmente bolsas ricas
em detalhes, o aumento foi de 40% em vendas
em apenas dois anos. A ascensão do comércio
online também ajudou a alavancar os negócios
em 15%. Hoje, a marca tem um invejável centro
de distribuição de seus produtos em 1200 lojas
multimarcas espalhadas de Norte a Sul do país.

O carro-chefe continua sendo os jeans, a uma
média de preço de R$ 400, mas a parte de
confecção e acessórios não está ficando para
trás. O segmento de eyewear e relógios, lançado
recentemente, vai de vento em polpa. Nos últimos
dois anos, os negócios cresceram 80%, mostrando
o poder que a marca conquistou. "Nós crescemos
sem perder a nossa identidade, que é uma marca
sofisticada, mas alegre, colorida, agradável de se
vestir", comenta Pasqua.

Em um processo menos natural do que o da Carmim,
a marca Usaflex investiu em estudos antes de decidir
se reposicionar. Foram necessários l O anos para que
a marca decidisse ampliara público-alvo. Conhecida
por seus sapatos femininos confortáveis, o nicho visado
era o das mulheres acima dos 60 anos, que não se
importavam com o design do que moldava os seus
pés. Após pesquisas, a equipe de marketing percebeu
uma lacuna existente entre as mulheres na faixa etária
dos 40 anos, que desejavam um sapato confortável,
porém com informação de moda, estilo. Sem perder
o foco na linha tradicional, foram criadas outras cinco
linhas mais modernas, com dez modelos de sapatos
cada uma. A aceitação foi imediata.

"Antes, o calçado que priorizava conforto era tido
como um calçado 'ortopédico' e por isso feito 'apenas
para quem tem problemas nos pés', limitando seu uso.
Quando os produtos Usaflex se tomaram atrativos,
o olhar das consumidoras mudou", diz Simone
Kohlrausch, diretora de marketing da Usaflex.

Pela primeira vez, foi contratada uma modelo
publicitária para estampar o material de divulgação
e para diferenciar uma coleção da outra. Em 2009,
foi lançada a Revista Flex, com dicas de moda,
além de ter sido intensificado os anúncios em
revistas direcionadas. O site foi reformulado e uma
publicidade televisiva foi veiculada nos principais
canais. Como resultado, a linha tradicional, campeã
de vendas por l O anos, foi ultrapassada pela linha
moderna, então voltada às mulheres acima de 40
anos. A produção saltou de 12 mil pares diários
para 25 mil.



Outra marca que viu seus números decolarem depois do reposicionamento foi a esportiva Topper.
Em 2008, a São Paulo Alpargatas, detentora da grife, decidiu tirá-la do armário e transformá-la em
global, utilizando a experiência adquirida com a Havaianas, seu carro-chefe. Adquiriu a Alpargatas
Argentina e passou a ter 100% do domínio da Topper. Com isto, pôde criar um único logo, uma linha de
comunicação e de produtos única, como fazem as empresas globalizadas.

O intuito era o de fazer da Topper Brasil o que ela é para a Argentina: líder de mercado, atualmente
com 32% do market share. O trabalho é longo, já que a Topper tem cerca de 10% do market share
no Brasil, mas os resultados já estão sendo sentidos desde que o trabalho de reposicionamento foi
iniciado, em 2009.

De lá para cá, houve mudanças expressivas, como o novo desenho do logotipo, a ampliação do mix
de produtos e a expansão das modalidades englobadas pela marca. Até então voltada mais ao futebol
de salão, Topper retornou ao futebol de campo, patrocinando Atlético Mineiro e, mais recentemente,
Grêmio, e deu uma boa tacada também no tênis, no vôlei, basquete e até rugby, esporte conhecido
e apreciado no país dos hermanos. A idéia é a de se tornar uma marca poliesportiva e unissex.
Investindo em uma comunicação global com o lema "O coração manda", a Topper já comemora os
pontos conquistados. De acordo com a assessoria de imprensa da marca, nos últimos dois anos houve
um acréscimo de 20% por ano nas vendas, fato que antes não ocorria.



É claro que nenhuma destas marcas tiveram uma varinha de condão e se
reposicionaram de um dia para o outro. E importante salientar que se trata de
um processo lento, que depende do poder de investimento de cada empresa.
Pode-se demorar de alguns meses até mais de um ano para comemorar vitória.
O presidente da agência Gad, Luciano Deos, destaca que o desejo final de
qualquer empresa é obter a lealdade do cliente, o valor simbólico mais
importante na construção de uma marca. Porém, para se chegar ao topo,
deve-se passar por outras fases, que podem ser colocadas como em uma
pirâmide: na base está o conhecimento, depois o reconhecimento, o
desejo, a preferência e, por fim, a lealdade.

Apesar de um caminho longo, tanto Luciano Deos quanto Liliane
Rohde são enfáticos: nunca é tarde para se reposicionar. "Nada é
impossível. Conhecendo a marca, e sabendo que ela ainda tem
fôlego a ser utilizado, pode-se montar uma boa estratégia para
reposicionar", afirma Deos. Liliane acrescenta: "Sempre há
uma maneira de buscar um novo posicionamento. A questão
é saber como e quando. Cada caso é um caso e deve ser
analisado separadamente".
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