
Os ciclos de gestão e constru
ção de marcas ficaram mais 
curtos. Num mercado cada 

vez mais competitivo, as empresas 
estão sempre em busca do rejuve
nescimento. Elas querem se rein
ventar sem perder as características 
que estão no seu DNA e as diferen
ciam no mercado. E, com o proces
so concluído, o desafio dos seus 
departamentos de comunicação 
é fazer com que o público interno 
assimile a mudança, vista a camisa 
e transmita as novas propostas da 
empresa ao público externo.

O grupo Fleury é um exemplo de 
companhia em processo de renova
ção. Com 87 anos de existência, está 
passando pela sétima modificação de 
sua marca. Além da nova identidade 
visual, cujo grafismo da logomarca 
deu destaque para as letras F+L, o 
novo conceito procura resgatar a vo
cação da empresa de inovar e surpre
ender o público, dando, ao mesmo 
tempo, um atendimento personali
zado. Estas características estiveram 
presentes ao longo da vida do grupo 
graças às personalidades diferentes 
dos dois fundadores do pequeno 
laboratório de análises localizado 
no centro de São Paulo: enquanto

o doutor Gastão Fleury Silveira era 
muito próximo dos clientes e servia 
o cafezinho que ele mesmo fazia, o 
doutor Walter Leser era conhecido 
por suas pesquisas científicas.

“O Fleury sempre procurou es
tar à frente em suas ações”, afirma 
William Malfatti, diretor de comu
nicação, marketing e relações institu
cionais do grupo. Como exemplo de 
pioneirismo, ele menciona o acesso 
dos resultados dos exames laborato
riais via internet e o sistema de ges
tão integrada das atividades tanto 
em relação à qualidade dos serviços 
como em relação ao meio ambien
te. “Recentemente, implantamos na 
central de atendimento o sistema de 
rechamadas de ligações para as pes
soas que não puderam ser atendidas. 
Nossos clientes ficaram surpresos e 
gostaram da novidade e da proativi- 
dade dos nossos serviços”, explica.

De acordo com Malfatti, o pro
cesso de branding do Fleury demo
rou 18 meses, envolveu todas as 
áreas da organização e foi liderado 
pelo departamento de marketing e 
comunicação. O resultado foi o de
senvolvimento de uma plataforma 
que buscou resgatar os principais 
atributos que o Fleury quer agre

gar à sua marca: personalização 
no atendimento, integração dos 
serviços e inovação. Para o públi
co externo, o laboratório veiculou 
em junho deste ano uma campanha 
publicitária criada pela agência Ta- 
lent com a assinatura “Fleury. Um 
centro de referência em você”.

Após a mudança, a primeira 
pesquisa trimestral de atributos fei
ta pela empresa mostrou, segundo 
Malfatti, que 59% dos clientes já re
conhecem a essência da marca. O nú
mero de visitas ao site do Fleury teve 
um crescimento de 69% nos acessos 
do mês de agosto se comparado ao 
mesmo mês do ano passado. O nú
mero de seguidores no Facebook 
quase que dobrou neste ano.

Além de rejuvenescer a marca, o 
processo de branding serve, como 
foi o caso da Kraft Foods, para mar
car a mudança de parte dos negó
cios da companhia. Enquanto os 
produtos de mercearia ficaram com 
a Kraft Foods e focados nos Estados 
Unidos, a parte dos snacks - cho
colates, biscoitos, balas e bebidas 
em pó - passou para a Mondeléz, 
voltada para os mercados fora dos 
Estados Unidos.
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um ano no mês de outubro, nem 
chegou a ser percebida pelo públi
co brasileiro, já que a política da 
empresa nunca foi de valorizar a 
assinatura da Kraft Foods, mas sim 
a marca dos seus produtos. Assim, 
cada vez que a empresa comprou 
outras companhias, manteve e 
fortaleceu as marcas que com
prou, como, por exemplo, no caso 
dos chocolates Bis, Sonho de Valsa, 
Diamante Negro e Lacta. A Monde- 
léz tem um faturamento anual em 
todo o mundo de US$ 35 bilhões.

“Para nós, o mais importante 
neste ano foi consolidar a mudan
ça cultural, pois do ponto de vista 
estrutural a alteração foi pequena, 
já que no Brasil 99% dos negócios 
da empresa já eram voltados para o 
segmento de snacks”, explica Fábio 
Acerbi, diretor de assuntos corpora
tivos da Mondeléz. A mudança visu

al foi executada numa quinta-feira 
à noite. Quando os trabalhadores 
chegaram no dia seguinte pela 
manhã encontraram portais com 
o logo da Mondeléz em todos os 
escritórios, num clima de inaugura
ção. O presidente da empresa falou 
com os colaboradores da sede e sua 
fala foi transmitida ao vivo para os 
demais escritórios. Vários banners 
com o logo foram colocados para 
que os funcionários tirassem fotos 
e postassem no Facebook.

Aqui no Brasil, a divulgação da 
mudança para o público externo foi 
direcionada para segmentos esco
lhidos como fornecedores, parcei
ros, governo e universidades, onde 
a empresa busca os novos talentos. 
Já internamente o trabalho de comu
nicação teve um tratamento que foi 
além da simples alteração de nome. 
“Buscamos uma reinvenção em ter-

mos de atitude com relação aos fun
cionários”, diz Acerbi. Por meio de 
vários grupos de discussão organiza
dos com os trabalhadores, a empresa 
descobriu que eles gostavam dos va
lores da Kraft e não queriam perdê- 
los. “Procuramos manter dessa for
ma, mas estimulamos as lideranças a 
incentivar a tomada de risco de seus 
liderados. Isto é, cada funcionário 
deve ter liberdade de inovar e arris
car, desde que não ponha em risco a 
organização. Mas, para isso, ê preciso 
que as lideranças tenham tolerância 
ao erro”, explica o executivo.

Depois de um ano, os funcioná
rios, segundo Acerbi, já incorpora
ram a nova cultura e há entre eles 
um espírito mais empreendedor. 
Além disso, com a mudança do foco 
da parte dos snacks para os merca
dos fora dos Estados Unidos, o Brasil 
passou do oitavo para o quarto lugar 
neste segmento da empresa e já é 
o maior entre os emergentes. “Isso 
está fazendo com que a agenda de 
investimentos para o Brasil fique 
mais robusta nos próximos anos. A 
fábrica de chocolates da Mondeléz 
em Pernambuco, que foi construída 
do zero e começou com 500 pessoas, 
já tem 1.200 funcionários”, diz.

O caso da Abbott é parecido. A fa
bricante de medicamentos também 
passa por um processo de divisão em 
nível mundial, do qual resultarão 
duas companhias (a Abbott e a Abb- 
Vie). Os reflexos desta divisão só che
garão ao Brasil em 2014. De acordo 
com Melissa Brotz, vice-presidente 
da Divisão de Relações Públicas da 
Abbott mundial, a mudança é neces
sária para acompanhar a constante 
evolução da empresa ao longo dos 
seus 125 anos de existência. “Ao se
parar em Abbott e AbbVie, estamos 
capacitando as duas empresas a ma
ximizar as oportunidades de cada 
negócio”, diz. Segundo ela, os pro
dutos farmacêuticos patenteados 
pela Abbott tinham identidades de 
investimento e modelos operacio
nais com diferentes ciclos de apro
vação e de vida, perfis de pesquisa e 
desenvolvimento, ambientes regula- 
tórios e focos em áreas diferentes de 
mercado geográfico.A ut
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Caixa de texto
Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 42-44,  nov. 2012.




