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EM PERSPECTIVA

Hora de mudar?
Quais as razões determinantes que levam uma  
marca corporativa tradicional a trocar de nome?

Por fernando murad fmurad@grupomm.com.br e jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br

No final de janeiro, durante a apresen-
tação de um novo sistema operacio-

nal e de dois modelos de aparelhos ce-
lulares, a Research in Motion anunciou 
que estava abandonando a tradicional 
identidade corporativa e assumindo a 
sua principal marca, BlackBerry, como 
nome da empresa. Pioneira e ex-líder 
absoluta na categoria de smartphones, 
a companhia detém hoje, globalmente, 
menos de 5% de market share e passou 
por algumas mudanças de comando e 
estruturais ao longo de 2012, em busca 
de manter a relevância diante do avanço 
de concorrentes como a Apple e a Sam-
sung — que, juntas, detêm atualmente 
mais de metade do mercado em núme-
ros absolutos. 

“A Research in Motion tem 28 anos. 
Eram apenas 500 funcionários quando 
o primeiro BlackBerry foi lançado. Ho-
je, são quase 12 mil funcionários. A em-
presa cresceu em torno do marca”, expli-
ca Adriano Lino, , gerente de Inteligência 
de mercado da BlackBerry, sobre a opção 

anunciante
Adriano Lino
Gerente de inteligência de mercado da 
BlackBerry

“Mais do que mudarmos, assumimos a 
nossa principal marca. A Research in Motion 
era uma empresa que fazia produtos de 
engenharia para outras empresas. Em 99, 
quando lançamos o aparelho BlackBerry, 
o sucesso foi maior do que os próprios 
fundadores esperavam, e a marca sobrepôs 
a marca RIM. América do Norte à parte, o 
resto do mundo conheceu a BlackBerry antes 
da RIM. Ao mesmo tempo, o fato de a gente 
ter assumido o nome BlackBerry representa 
também uma mudança organizacional: 2012 
foi um ano muito complicado, teve troca na 
direção e mudanças estruturais. Refizemos 
o produto com o novo sistema operacional, 
o BlackBerry10, e começamos do zero, uma 
nova plataforma. Reorganizamos a empresa 
em torno deste produto. Sob o ponto de 
vista do posicionamento de mercado, foi 
um avanço, porque agora somos apenas 
uma marca com um compromisso único. 
Para os consumidores, também facilitou – 
nunca vi ninguém procurar um celular da 
RIM na loja. O novo nome da empresa foi a 
coroação de uma mudança que todo mundo 
sentiu na empresa.”

dê sua opinião
Esta discussão continua na seção  
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academia
Célia Marcondes Ferraz
Diretora de educação executiva da ESPM

“Mesmo que seja apenas a mudança da 
marca é preciso entender que as pessoas que 
lá estão ajudaram a construir a grandeza da 
marca. A área de comunicação deve planejar 
encontros com os líderes para explicar as 
razões da mudança e disponibilizar para 
eles material explicativo para o diálogo com 
as equipes. Deve ser deixado claro o que 
se antevê com a mudança para clientes e 
consumidores, funcionários fornecedores 
e acionistas. Ressaltar que não é mudar por 
mudar, mas, para crescer, aperfeiçoar, etc. O 
público interno é importante, pois, explica 
ao público externo as razões da mudança. 
Por essa razão é preciso haver preparação, 
explicações e apoio. Um novo nome ajuda 
também a rever aspectos da cultura que 
podem não ser adequados para as mudanças 
que se deseja implementar — é um bom 
momento para esse ajuste, que se torna 
fundamental caso tenha havido troca de 
acionistas. Dependendo do quanto a marca 
é notória e admirada, do significado que 
tenha para os consumidores, poderá ter 
maior ou menor impacto. Se for uma marca 
muito admirada é possível até que muitos 
consumidores sejam perdidos. Caso não seja, 
o impacto será menor.”

agência
Carlos Dranger 
Diretor da Cauduro Associados

“Seja por um design ultrapassado ou 
mal aplicado; por falta de conexão entre 
a linguagem da marca e o público alvo; 
por ruídos de comunicação entre as 
diversas expressões da marca, verbais 
ou visuais ou mesmo, pela mudança na 
essência da empresa, cuja imagem da 
marca não acompanhou essa evolução, 
há muitos fatores e razões para mudar 
uma marca. Estas percepções surgem 
através do relacionamento dos clientes 
nos diversos pontos de contato da marca.  
Empresas de varejo, telecomunicações ou 
farmácias, por exemplo, têm em comum 
a loja física como um dos principais 
pontos de contato e como diferencial, a 
qualidade do atendimento, posto que os 
produtos são quase os mesmos. Assim, o 
alinhamento dos discursos verbal e visual 
nos pontos de contato, que garante uma 
identidade tangível, clara e consistente 
é imprescindível para que a somatória 
daquelas percepções seja positiva. Se 
por alguma razão o relacionamento nos 
principais pontos de contato não vai bem, 
é hora de rever e mudar. Não há receita. 
Mas o sinal é inequívoco, e o reflexo na 
reputação será sensível.”

das duas empresas, ficaram no portfólio 
da Mondelez — a exceção era o cream 
cheese Philadelphia, que continuamos 
fazendo como licenciamento”, diz Fábio 
Acerbi, diretor de assuntos corporativos 
da Mondelez International, para quem a 
opção pela divisão representou também 
uma oportunidade de assumir uma no-
va cultura na operação da companhia. 

Estratégia, queda de participação de 
mercado, mudanças de valores, inova-
ções tecnológicas: quando é a hora de 

pela mudança. “Do que acompanhei da 
repercussão, 99% das pessoas aprovaram 
a troca — achavam até que já deveria ter 
sido feito antes.” 

No ano passado, duas grandes e tra-
dicionais empresas passaram por pro-
cessos similares, com motivações dife-
rentes. No Brasil, em novembro, o grupo 
Schincariol, um dos líderes nacionais no 
setor de bebidas, mudou o nome corpo-
rativo para Brasil Kirin. A decisão foi ofi-
cializada um ano depois da compra da 
companhia brasileira pela japonesa Ki-
rin. Em outubro, a Kraft oficializara a ci-
são global de seu negócio em duas ope-
rações distintas e completamente inde-
pendentes: uma de produtos de mercea-
ria (grocery, que envolve, por exemplo, 
as marcas de laticínios), que manteve o 
nome Kraft, e outra de snacks (que reú-
ne as marcas de chocolates, balas e go-
mas, entre outras categorias), que pas-
sou a se chamar Mondelez.  

 “No Brasil, a Kraft já era essencialmen-
te formada por produtos que, na cisão 

anunciante
Fábio Acerbi
Diretor de assuntos corporativos da 
Mondelez Internationa

“A cisão da Kraft original em duas empresas 
diferentes, uma de grocery e outra de snacks, 
foi uma decisão estratégica de concentrar 
dois portfólios diferentes em duas empresas 
diferentes. No Brasil, apesar de termos 
praticamente apenas os produtos que ficaram 
no portfólio da Mondelez , seguimos o 
timing de uma agenda global da companhia. 
Tivemos o tempo de mais ou menos um ano 
do anúncio até a efetivação da mudança. 
Então, o primeiro publico que a gente focou 
foi o interno. Incentivamos, inclusive, a 
participação dos funcionários no processo 
de batismo na nova empresa. Recebemos 
mais duas mil sugestões de colaboradores 
do mundo todo e o nome Mondelez  surgiu 
de uma combinação de duas sugestões 
que recebemos. Apesar de, no Brasil, não 
termos mudado nada além da identidade 
visual, aproveitamos o momento para 
mudar a cultura da empresa. A Mondelez 
nasceu com a proposta de ser uma empresa 
mais dinâmica, que trabalha com mais 
colaboração. Reconhecemos tudo o que foi 
feito como Kraft, mas temos a chance de 
construir um novo futuro, uma chance de se 
reinventar dentro da mesma empresa, que a 
gente conhece.”
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mudar uma marca corporativa tradicio-
nal? Como trabalhar a transformação 
junto aos públicos interno e externo da 
empresa, comunicando a informação 
aos consumidores de maneira positiva? 
Com a palavra, os especialistas e os exe-
cutivos dos anunciantes. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1547, p. 26, 18 fev. 2013.




