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» MAX MILLIANO MELO

S eja para ingressar em
um mercado, eliminar
concorrentes ou mes-
mo para ganhar mais

participação em um setor,
aquisições e fusões entre em-
presas são cada vez mais co-
muns no Brasil. Segundo es-
pecialistas, essas operações
exigem atenção especial com
as marcas das organizações
envolvidas, já que elas têm
papel fundamental no suces-
so dos negócios. Qual man-
ter? Qual eliminar? É possível
conservar ambas? Esses são
alguns dos questionamentos
com os quais executivos se
deparam. A resposta para es-
tas perguntas está em muita
pesquisa e planejamento.

Na hora de definir estraté-
gias para as marcas, explica o
sócio da Tangerina Design,
Marcelo Macedo, é preciso
entender o capital reputacio-
nal que cada uma delas man-
tém. “É necessário entender
que valores essa empresa en-
trega, sua imagem no merca-
do, o afeto que o público tem
com por ela. A partir daí de-
ve-se pensar nas estratégicas
a seguir”, afirma o executivo.
“Não se trata apenas de qual
marca é mais conhecida ou
mais antiga, tem a ver com o
modelo de negócio que se
pretende seguir”, completa.

Se, por exemplo, uma em-
presa pretende posicionar-se
como jovem e moderna, Ma-
cedo explica que, na maioria
das vezes, a marca mais nova
se sobreporá. Ao mesmo tem-
po, se o objetivo é remeter à
tradição, a mais antiga possi-
velmente será a melhor esco-
lha. “Vivemos isso atualmente
na Tangerina. Estamos traba-
lhando com duas marcas de
chocolate, definindo qual das
duas será utilizada em um em-
preendimento”, exemplifica.
“Determinar qual é o objetivo
do novo empreendimento é
essencial pra definir qual mar-
ca será mantida”, completa.

Um trabalho de planeja-
mento correto pode resultar,
por exemplo, na possibilida-
de de manutenção das duas
marcas. “É o modelo seguido
pela Ambev. Ela mantém uma
série de marcas de cervejas,
mas definiu um nicho de
mercado muito específico
para cada uma delas”, conta
o especialista, em referência
à fusão das marcas Antártica
e Brahma, em 1999. “Hoje,
sabe-se claramente que a
‘Boa’ (Antártica) é a cerveja
do carnaval, alegre, do po-
vão, enquanto a Skol Beats é
a da balada”, exemplifica.

Pesquisas são uma ferra-
menta fundamental na hora
de conhecer as marcas e defi-
nir seu destino. “Estes estu-
dos de mercado nos ajudam
a entender os valores, a sim-
patia que o público tem por
cada uma das marcas”, conta
o sócio-diretor da agência de
pesquisa e inteligência de
mercado Hello Research, Da-
vi Bertoncello, que partici-
pou do processo de fusão das
marcas dos bancos Santan-
der e Real,  feita a partir de

2008. “Neste caso, já havia a
decisão de que a marca do
controlador internacional
prevaleceria”, relembra.

A partir daí, o grupo traba-
lhou para transferir parte do
capital da marca que seria eli-
minada para a mantida. “A
mudança não acontece de
maneira brusca. Primeiro são
identificados os valores que
fazem parte de uma das mar-
cas. O Real era muito ligado à
sustentabilidade e aos 10 dias
sem juros no cheque especial.
Essas foram questões que tra-
balhamos para incorporar ao
Santander”, conta Bertonce-
llo. Com a fusão, alguns dos
serviços como a linha Van Go-
gh – um padrão diferenciado
de atendimento – foram man-
tidos e, só agora, com a fusão
já estabelecida, começam a
deixar o banco.

Análise

O sócio-diretor da Hello
Research lembra, contudo,
que dois pontos devem ser
respeitados nesses proces-
sos. “A pesquisa é essencial,

Depois do casamento,
uma escolha decisiva 
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mas ela nunca deve sobrepor
a estratégia da empresa, por-
que, embora ela indique co-
mo as marcas são percebi-
das, é preciso analisar bem
para onde se pretende levá-la
com aquela aquisição”, afir-
ma. No caso dos dois bancos,
avalia o executivo, a adoção
da marca espanhola foi vista
como negativa em um pri-
meiro momento, mas fez par-
te de um processo de fortale-
cimento da holding interna-
cional no Brasil. 

“Outro ponto importante é
internalizar os valores da em-
presa que se pretende transfe-
rir”, complementa Bertonce-
llo. “Por mais parecidas que as
duas empresas possam ser,
sempre há atrito interno du-
rante o processo de unifica-
ção. Para que a transferência
dos valores de uma marca pa-
ra outra seja assimilado pelo
consumidor, o público interno
da empresa precisa assumi-
lo”, completa o especialista.

Muitas vezes as aquisições
acontecem quando um deter-
minado grupo pretende atuar
em uma nova plataforma de
mercado. “Se uma multina-
cional que atuar em uma de-
terminada região, o primeiro
passo, em geral, é identificar
uma marca forte, que mante-
nha boa reputação com o pú-
blico”, conta o sócio da con-
sultoria Crowe Horwath Bra-
sil, Franklin Bendoraytes. 

Este foi o caso da Coca-Co-
la, que já detinha a linha Mi-
nute Maid no País e que en-
controu nas aquisições um
caminho bem sucedido para
se tornar uma das líderes no
segmento de sucos. “Eles ad-
quiriram a Del Valle e a Mais
e, em um primeiro momento,
mantiveram as marcas”, ex-
plica Bendoraytes. Aos pou-
cos a Minute Maid foi sendo
inserida e as outras duas per-
dendo espaço. “Se tivesse
substituído logo as duas mar-
cas adquirida, provavelmente
não daria muito certo. O con-
sumidor ia achar caro e asso-
ciar a marca com os valores
da Minute Maid. Como foi fei-
to aos poucos, agora ela está
eliminando as concorrentes e
se tornando líder”, conta.

Outra situação em que as
fusões se tornam uma estra-
tégia de ampliação de merca-
do ocorre quando uma em-
presa utiliza esse tipo de ope-
ração para eliminar concor-
rentes. “A fusão entre Gol e
Webjet é exemplar neste sen-
tido”, afirma Bendoraytes.
Em 2011, a primeira anun-
ciou a compra da segunda
por R$ 70 milhões e, cerca de
um ano depois,  pôs f im a
marca Webjet, que gozava de
boa reputação com o públi-
co. “Isso aconteceu porque as
duas empresas atuavam em
mercados muito parecidos. A
manutenção das duas pode-
ria gerar uma concorrência
interna”, conta.

A falta de planejamento
pode, contudo, levar a resul-
tados desastrosos. “O objeti-
vo da compra sempre é man-
ter a base de clientes da outra
empresa, mas há situações
que isso não acontece, como
foi o caso compra da Trevisan
pela KPMG e da Webjet pela
Gol”, avalia o especialista da
Crowe Horwath Brasil. 

Segundo ele, nos dois ca-
sos não houve um trabalho
para transferir para a marca
sobrevivente os valores da
que seria eliminada. “As aqui-
sições não trouxeram nenhu-
ma vantagem direta a não ser
a eliminação de um concor-
rente, tanto que no caso da
Gol, ela foi penalizada na Bol-
sa de Valore”, afirma.
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Macedo: reputação e valores das marcas devem ser considerados 

Sua Franquia
vmarinho@jcom.com.br

IInncclluussããoo  ssoocciiaall:: O Seletti Culinária Saudável fechou parceria com
a Fundação Dorina Nowill para Cegos. A renda obtida com a
venda de um dos sucos da marca será revertida à instituição, que
trabalha na inclusão de pessoas com deficiência visual.

PPrroossppeeccççããoo:: No Brasil desde 2010, quando abriu um escritório
piloto em São Paulo, a rede norte-americana Right at Home,
especializada em cuidados com idosos em domicílio, busca
franqueados no País. O investimento inicial deverá ser de R$ 110
mil, sendo R$ 60 mil de taxa de franquia.

IInntteerrnneett  :: Especializada em delivery de pizzas, a rede Os
Muzzarellas contabiliza quase metade das vendas pelo sistema
de vendas online.

A MegaMatte investiu R$ 500 mil para repaginar sua
identidade visual, que incluiu mudança de logomarca e do
mobiliário das lojas. Assinada pelo escritório Valéria Lon-
don Design, a nova marca abandonou o fundo branco,
abusa das cores verde e laranja e traz o nome da empresa
com uma tipologia unificada, que evidencia menos a
palavra "matte" e proporciona  uma leitura contínua do
nome da rede. A folha da erva continua lá, sobreposta a
uma das letras e mais discreta. “O objetivo é sinalizar ao
mercado que não somos somente uma casa de mate. Te-
mos um amplo mix de produtos”, explica o diretor executi-
vo da rede, Julio Monteiro. “Até o final de 2014, 50% das lo-
jas já estarão com a nova identidade.”

Com 103 unidades espalhadas no País, a rede aposta
no modelo de microfranquia para chegar a meta de 115
aberturas em 2013. “Fast food precisa de capilaridade, de
muitos pontos de venda, e o formato chama atenção pelo
baixo valor de investimento, estimado em R$ 80 mil, e sua
infraestrutura móvel”, afirma Monteiro, acrescentando
que os estados de Minas Gerais e Espírito Santo estão na
mira da rede. “A primeira unidade do modelo compacto,
no entanto, será aberta até o final deste mês no Extra Ma-
racanã, na Tijuca, Zona Norte do Rio”, diz o executivo.

MICROFRANQUIA

Especializada em soluções de marketing digital para pequenas e
médias empresas (PME), o GuiaMais tem planos ousados de
expansão no País. Embora tenha estreado no setor com o modelo de
microfranquia há apenas dois meses, o diretor executivo da unidade
de negócios digitais do Grupo Carvajal, dono da marca, Cesar S.
Cesar explica que a meta é abrir 200 unidades até 2015. “Já temos
uma atuação regional forte e uma estrutura de negócios formada
por 39 escritórios e equipes próprias de atendimento. Para ampliar
essa rede, optamos pelas microfranquias”, diz o executivo,
acrescentando que já existem cinco franqueados selecionados, sendo
que um já está operando. “Após treinamento, cabe a cada um deles
prospectar clientes no mercado para oferecer nossos serviços, que
vão desde a venda de anúncios para o GuiaMais, que é uma vitrine
comercial consolidada, pela qual mensalmente mais de 24 milhões
de consumidores, ao desenvolvimento de websites, sites mobile e de
fun pagens para mídias sociais, entre outros”, completa. O
investimento inicial é de R$ 7 mil (R$ 5 mil de taxa de franquia) e o
faturamento mensal estimado chega a R$ 7 mil.

EXPANSÃO

Com 117 unidades no estado, a Subway abrirá mais 33 pontos de
venda em seis meses no Rio de Janeiro, com foco especial no interior,
estratégia que se enquadra no plano de expansão do grupo para o
País de investir em municípios de menor porte. De acordo com a rede
de sanduíches, as próximas aberturas fora da capital fluminense são
em Paraty, Angra dos Reis, Casimiro de Abreu, Maricá, Barra do Piraí,
Rio Bonito, Itaboraí e Piabetá. Para o Rio, a marca tem metas
especificas, que incluem a expansão por bairros da Zona Norte, bem
como a chegada a algumas comunidades pacificadas, como Rocinha e
Complexo do Alemão. 

DE OLHO NO RIO

Presente em sete estados, a doceria Amor aos Pedaços,
notabilizada no mercado pela venda de fatias de bolo, quer voltar
a operar no Rio de Janeiro. A rede, que atuou no passado por meio
de parceria com um master franqueado, que administrava as lojas
e a fábrica no Rio, vê espaço para expansão, principalmente em
shoppings centers. “Há vários em construção. Além disso, não
tenho concorrentes diretos em meu segmento”, diz a diretora
Silvana Abramovay Marmonti. A marca, que inaugurou 10 pontos
de venda este ano, deve fechar o ano com 77 aberturas.
“Inauguramos este ano uma nova fábrica em São Paulo, que nos
dá escala para atender aos franqueados em qualquer ponto do
Brasil. Nosso objetivo é ter 200 unidades em até cinco anos”,
informa a executiva. O investimento para a inauguração da uma
franquia da Amor aos Pedaços é de R$ 400 mil. Já o faturamento
médio mensal chega a R$ 100 mil.
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MegaMatte muda 
identidade visualApós fusões e aquisições, determinar a marca sobrevivente é um processo difícil.

Entender a reputação de cada uma com o público é fundamental, dizem consultores 
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 out. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




