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Desistir ou insistir? 
Especialistas avaliam prós e contras de recuperar marcas de glórias passadas

Por josé gabriel navarro jnavarro@grupomm.com.br

Já vai pouco mais de uma década des-
de que, em um rompante de empol-

gação, a Young & Rubicam global decla-
rou que “as marcas são a nova religião”. 
“As pessoas se voltam para elas em bus-
ca de sentido”, afirmava a agência em ar-
tigo publicado no Financial Times, em 1o 
de março de 2001.

Esse argumento pode levar ao impulso 
de trazer um nome outrora forte de volta 
ao mercado, custe o que custar. Mas nem 
sempre essa opção é válida, alertam os 
especialistas. “O essencial é a importân-
cia que a companhia ou a nova dona da 
marca, no caso de uma fusão, deu para 
que determinada marca permanecesse 
em seu portfólio. Talvez a Gol, por exem-
plo, não possa ‘matar’ a Varig por causa 
de um orgulho nacional que seria profun-
damente ferido se o nome Varig evapo-
rasse de vez”, afirma Jaime Troiano, pre-
sidente do Grupo Troiano de Branding. 
“As empresas procuram escolher quais 
marcas serão flagships (as principais, que 
recebem mais investimentos), quais se-
rão secundárias e quais vão ‘milkar’. Isto 
é, qual marca será uma espécie de vaca 

ding e novos negócios da Cauduro Asso-
ciados. “Repassar a marca adiante é uma 
questão de negócio. Você pode oferecer 
a Estrela, mas quem a compraria? Quem 
poderia fazer produtos de forma barata e 
investir para manter a marca viva? O que 
seria vantajoso hoje: criar uma nova mar-
ca, associada a uma nova ideia capaz de 
vender, ou comprar a Estrela e começar 
tudo de novo? A marca não é uma carto-
la mágica, em que se põe a mão para ti-
rar dinheiro”, avalia o consultor.

Para Rezende, é errado olhar sempre 
para as marcas como se fossem poten-
ciais “heroínas da resistência”. “A marca 
da Rede Globo está em permanente rein-
venção. A dos Correios, parada no tem-
po, conforme a comunicação por cartas 
fica cada vez mais para trás”, exemplifica. 
“No Brasil, existe investimento em co-
municação, não em aprimorar nem em 
rejuvenescer as comunicações. Nem em 
se globalizar. Somos a oitava economia 
mundial e estamos em 47o lugar em ino-
vação. A gente continua usando as mes-
mas marcas de 15 anos atrás, e da mes-
ma forma, exceto por raros cases”, consi-
dera o consultor.

Troiano, por sua vez, frisa que saber 
levantar a bandeira da paz entre os seto-
res de comunicação e finanças é a saída, 
quando se constata que vale a pena apli-
car dinheiro e tempo para trazer um no-
me forte de volta à superfície. 

“A briga entre marqueteiros e analis-
tas financeiros é uma realidade tão po-
derosa que não se pode lutar contra ela. 
É preciso convencer quem cuida do di-
nheiro de que o investimento em marca 
significa geração de valor. O resto é deva-
neio intelectual”, diz Troiano.

leiteira, da qual se tira leite até ela exau-
rir, como parte de um processo planeja-
do pela própria organização.”

Em alguns casos, as diferentes equipes 
de marketing de uma mesma corporação 
veladamente se digladiam pelos corredo-
res, para que a marca ou marcas que ad-
ministram estejam entre as de orçamento 
mais farto. Dessa “política interna”, mui-
tas vezes saem soluções contraditórias. 
Ou diretores de comunicação se unem, 
circunstancialmente, contra um “inimi-
go” comum, o temido departamento fi-
nanceiro, onde se mede precisamente o 
retorno em dinheiro de cada estratégia. É 
neste campo de batalha que muitas mar-
cas podem perecer desnecessariamente.

Exemplo recente de marcas em pro-
cesso de ostracismo é a Estrela. Com a di-
gitalização e, principalmente, a invasão 
de produtos chineses a um preço muito 
mais baixo, a fabricante brasileira de brin-
quedos soma R$ 150 milhões em prejuí-
zos nos últimos quatro anos. Na verdade, 
quase faliu no início da década passada, 
e, neste ano, cogita-se vender a marca ou 
adoção o “modelo Nike”, em que a produ-

ção ficaria distribuída pelo globo (prin-
cipalmente, China) e o nome da empre-
sa serviria de certificado de garantia pa-
ra o consumidor.

O esforço de trazer uma marca do lim-
bo, contudo, pode não compensar, diz 
Marco Antonio Rezende, diretor de bran-

internacional

Após um reposicionamento, a Gatora-
de passou, no mercado norte-ameri-

cano, de simples isotônico a uma marca 
de nutrição esportiva, ao lado dos atletas 
profissionais e amadores, do aquecimen-
to à linha de chegada. O projeto ainda en-
frenta, porém, obstáculos, uma vez que 
os varejistas estão dispersando o time.

Cada linha da marca — G Series, G Se-
ries Fit e G Series Pro — abrange uma va-
riedade de produtos chamados 01 Prime, 
02 Perform e 03 Recover. E inclui diver-
sos sabores, com três produtos da série 
G Series Fit e uma dúzia da G Series Pro.

Para os consumidores perceberem que 
a Gatorade atende a suas necessidades 
antes, durante e depois do exercício, o 
ideal é que toda a gama de produtos de 
cada linha seja comercializada de forma 
conjunta. No entanto, na prática, não é 
isso que se vê, com muitos varejistas ofe-
recendo os produtos de forma separada, 
por exemplo, na seção de refrescos, ali-
mentos e, até mesmo, direto no caixa.

“Não podemos mudar essa situação 
em todo o setor varejista da noite para 
o dia”, reconhece Andrea Fairchild, vice-
-presidente de marca da Gatorade. “Es-
tamos nos concentrando nos pontos em 

que podemos obter resultados. Seremos 
o mais coerentes possível, alocando ver-
bas e nos direcionando, de forma garan-
tida, aos locais com potencial de trans-
mitir nossa mensagem.”

A Gatorade estuda uma série de pos-
sibilidades para informar os varejistas e, 
por fim, conquistar os consumidores no 
ponto de vendas. Uma delas seria criar 

uma equipe de funcionários encarrega-
dos de visitar os revendedores para da r-
lhes explicações sobre os produtos e seus 
benefícios, semelhante ao programa da 
Nike denominado Ekin (o nome da mar-
ca ao contrário).

“Sabemos que as empresas bem-su-
cedidas do mercado esportivo são as que 
conseguem explicar aos consumidores, 

varejistas e lojistas o que seus produtos 
realmente são”, admite Fairchild, que tra-
balhou dez anos na Nike antes de vir pa-
ra a Gatorade, em janeiro de 2010. “Esta-
mos desenvolvendo vários produtos no-
vos para o mercado, e sabemos que a in-
formação será essencial.”

Bill Schober, diretor editorial do In- 
Store Marketing Institute, considera que 
o diálogo entre a Gatorade e os varejistas 
provavelmente se concentrará na ade-
quação do perfil do consumidor ao do 
cliente e na capacidade de manter e su-
prir mostruários exclusivos. Os lojistas 
também devem levar em consideração 
em que medida se trata de uma propos-
ta diferenciada, com potencial para fazê- 
los se destacar da concorrência.

“Cada vez mais, os varejistas buscam 
contratos de comercialização de produ-
tos com cláusula de exclusividade”, revela 
Schober. “A equipe de marketing orien-
tado ao cliente da PepsiCo está cada vez 
mais ciente da necessidade de ensinar ca-
da rede de varejo a compreender a men-
talidade do consumidor.”

No começo deste ano, a Gatorade, em 
parceria com a Walgreen, criou um mos-
truário especial para o lançamento da li-
nha G Fit com todos os produtos, bem co-
mo instruções sobre cada um deles. Tam-
bém exibiram vídeos ilustrativos. “Essa 
ação não será estendida amplamente, 
custaria caro”, diz Fairchild. “Mas, vamos 
apostar alto em alguns canais.”

natalie Zmuda, do advertising age

Tradução: antonio Carlos da silva

Gatorade aposta em ações educativas
A questão é ensinar ao varejo como organizar os produtos da marca nas prateleiras 

Inspirada na Nike, a Gatorade irá ao varejo explicar a natureza dos vários produtos da marca

Troiano: investir na marca gera valor
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