
A marca deve ser sensível
aos apelos do consumidor

Principal patrimônio das empresas,
as marcas devem ser mudadas

quando oferecem obstáculos para
o crescimento

eis anos depois de ter adquirido a rede
de supermercados Barateiro, o grupo
Pão de Açúcar está rebatizando a mar-
ca para "CompreBem". A mudança não

faz parte de nenhuma campanha que visa
encontrar um nome mais pomposo, mas de
uma descoberta de que a marca atual está
deixando de condizer com o conceito de su-
permercado popular. "O nome passou a ser
rejeitado pelas consumidoras da classe C,
nossas principais clientes", afirmou Hugo
Bethlem, diretor comercial do Pão de Açú-
car, à revista "Exame".

A bandeira "Barateiro" estava sendo usa-
da por lojas que atuavam com o conceito
hard discount(formato de supermercado que
ocupa áreas pequenas, com pouca sofistica-
ção de serviços e variedade, com preços em
geral mais baixos que a concorrência). Com
forte concentração de produtos com marcas
do próprio supermercado e sortimento limi-
tado, os sinais de que a estratégia não era
correta refletiram nas vendas, que começa-
ram a cair. Os executivos que comandam o
Barateiro acreditavam que para atrair a cli-
entela bastava oferecer bons preços. Porém,
a realidade mostrou que mais do que preços
baixos, as consumidoras querem produtos
líderes e serviços, já que não costumam se
deslocar dos bairros em que moram.

Para reverter o quadro, as alternativas
foram reajustar os sortimentos, fazer açou-

gues e padarias voltarem a funcionar e mu-
dar a marca, que estava associada à loja in-
completa. A reformulação custou cerca de
R$ 50 milhões.

As marcas devem ser mudadas quando
elas começam a se transformar em obstácu-
los para o crescimento. Do contrário, devem
ficar como estão por serem o principal patri-
mônio das empresas. Muitas vezes, as mar-
cas são fixadas nas cabeças dos consumido-
res à custa de campanhas publicitárias mili-
onárias, ao longo de décadas, ou por apeli-
dos dados por eles próprios. O caso mais
conhecido é o do leite condensado Moça,
lançado no Brasil no começo do século pas-
sado com o nome Milkmaid. O produto co-
meçou a ser chamado de "leite da moça",
alusão à camponesa suíça estampada na lata.
Sensível ao apelo, a Nestlé rebatizou o pro-
duto com o nome de "Leite Moça", assim que
passou a produzi-lo no País, em 1921.

Força
O sabão em pó "Omo", ao lado da Coca-

Cola, é sempre uma das marcas mais lem-
bradas pelos consumidores brasileiros. Es-
pecialistas não sabem ao certo o porquê, mas
atribuem à curta sonoridade ou ao grafismo
subliminar de letras que compõem a ima-
gem de uma coruja (a palavra Omo são as
iniciais de "Old Mother Owl", a velha mãe
coruja, em Português, origem provável do
nome registrado em 1908).

Ao substituir a marca, nem todos têm a

"sorte" de gastar pouco dinheiro, como fez o
grupo Pão de Açúcar. O nome Comprebem
estava arrendado a um grupo de ex-funcio-
nários em Recife. Com o término do contra-
to, que durou dez anos, a marca voltou para
o grupo. A Andersen Consulting, antigo bra-
ço de consultoria da Arthur Andersen, que
passou a se chamar Accenture, a partir de
janeiro de 2001, gastou cerca de US$ 175
milhões para fixar a nova marca.

A mudança era necessária. Além de os só-
cios da consultoria terem conseguido se livrar
da empresa de auditoria em uma corte de ar-
bitragem internacional, queriam desvincular-
se da marca "Arthur Andersen" ligada ao es-
cândalo financeiro que envolveu a Enron.

No Brasil, nenhuma substituição de nome
foi mais bem-sucedida do que a do creme
dental Kolynos pela Sorriso. Na década pas-
sada, a Colgate, dona da marca, viu-se obri-
gada pelo Cade (Conselho Administrativo de
Defesa Econômica) a abandonar por alguns
anos o nome Kolynos, para que não houves-
se concentração monopolística de mercado.

Mas ela conseguiu o que parecia impos-
sível: transferir para a Sorriso os atributos da
Kolynos (as marcas possuem o mesmo nú-
mero de letras e a família tipográfica foi man-
tida). Mesmo assim, somente seis anos de-
pois a marca Kolynos perdeu para a Sorriso
a posição de mais lembrada pelos consumi-
dores, de acordo com estudo anual realiza-
do pelo Instituto Datafolha, de São Paulo, o
que serve para demonstrar a força de uma
marca.


