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Manter antiga marca poupa custos, mas pode gerar associações indesejadas  
 
Os riscos de abrir uma empresa já são conhecidos. As altas taxas de mortalidade (no primeiro ano 
chegam a 61% segundo o Sebrae) também. No entanto, alguns comerciantes, depois de passar 
meses e até anos com seus estabelecimentos total ou parcialmente fechados, reabrem o negócio, 
mantendo o antigo nome da empresa. A estratégia pode significar redução de gastos com 
construção de marca, mas também remeter a nova fase da empresa a tempos que não foram tão 
bons.  
 
Fábio Severiano e Cláudio Tanure, sócios do Cortiço, em Laranjeiras, há dois meses vivenciam 
diariamente os prós e contras da opção que fizeram. O Cortiço já tem 21 anos de experiência e foi 
uma casa noturna famosa, conhecida pela boa música ao vivo. No entanto, durante cerca de três 
anos, o estabelecimento funcionou somente para almoço. Há dois meses, a casa reativou as 
atividades noturnas - que resgatam como ponto forte a MPB.  
 
Filho de um ex-funcionário da casa, Severiano afirma que a principal vantagem da manutenção do 
nome é o resgate da tradição que a marca proporciona. "Muitas pessoas lembram dos tempos em 
que a casa vivia lotada, chegando a causar congestionamentos no local", conta.  
 
- A associação com o período de decadência é o ponto ruim. Não é do meu interesse reproduzir, 
por exemplo, o serviço de restaurante que era oferecido. Agora, o cardápio está mais elaborado e 
não é composto apenas de petiscos - afirma Severiano.  
 
Renato Gregório, diretor da TSO Consultoria, diz que optar pela manutenção do nome da loja após 
um período sem atividades é uma questão complexa e que deve ser analisada caso a caso. Se o 
fechamento não foi por um motivo comercialmente drástico, como grande índice de insatisfação 
ou dívida com fornecedores, o consultor afirma que pode ser viável manter o nome da empresa.  
 
- Se houve uma mínima preservação da marca é possível restabelecer o negócio.  
 
Quando a empresa encerra as atividades, mesmo que temporariamente, sem um bom 
relacionamento com clientes e fornecedores, é praticamente impossível ter retorno - analisa 
Gregório.  
 
Entre as principais vantagens da manutenção do nome estão a redução dos custos com 
comunicação e um fortalecimento mais rápido da marca. É possível também obter vantagens 
junto a fornecedores e parceiros em potencial quando a empresa já tem um nome conhecido.  
 
Gregório lembra ainda que a saída do mercado e o posterior retorno podem gerar desconfiança e 
insegurança por parte do cliente, pois sempre remete a problemas financeiros. Neste caso, 
assegura, é necessário ter consciência de que o quadro não se reverte de uma hora para a outra.  
 
Tempo de fechamento causou fuga de clientes  
 
Depois de quase dois anos de atividades em um espaço de 300 metros quadrados, o Bureau do 
Artista anunciou o encerramento das atividades e permaneceu de portas fechadas por dois meses. 
O retorno, apesar da manutenção do nome, revelou que o pouco tempo sem funcionamento 
ocasionou a perda de vários clientes.  
 
 
 



A alta do dólar - 60% do mix da loja são importados - somada à valorização do imóvel, no 
DownTown, fizeram com que Manoel Góes Neto, dono, anunciasse aos clientes o fechamento da 
loja, que seria posteriormente alugada. Quando percebeu que tinha um estoque muito grande de 
produtos, Neto decidiu abrir novamente a loja, desta vez em um espaço de 60 metros quadrados.  
 
- Ter anunciado o fechamento fez com que muitos dos clientes recorressem à concorrência. 
Perdemos muitos consumidores mas ganhamos outros. Se soubesse que poderia ter esta 
rentabilidade no espaço que disponho hoje, com certeza não teria investido em uma loja 
superdimensionada - conta Neto.  
 
O empresário afirma que alguns clientes se recordam da loja antiga e questionam sobre o 
fechamento da empresa. No entanto, garante que a confiabilidade da marca que já existia somada 
às facilidades burocráticas foram decisivas na opção pela manutenção do nome da loja.  
 
Coordenador de marketing da UniverCidade, Vitor Pires enfatiza que o diferencial das empresas 
que ressurgem com o mesmo nome é já nascer com uma certa nostalgia. Manter a localização 
pode ajudar a incitar este sentimento e dispensa grandes investimentos para o fortalecimento do 
ponto comercial.  
 
Como este tipo de negócio gera curiosidade por parte dos clientes, a qualidade não pode deixar a 
desejar, pois sempre haverá comparação de qualidade e preços. Para Pires, uma desvantagem 
pode estar na relação que o cliente vai ter com o estabelecimento, principalmente quando há 
mudanças na direção.  
 
- O cliente chega e pensa que já tem um relacionamento estreito com a casa. No entanto, para a 
administração, o empreendimento é novo. A quebra de expectativa pode ser prejudicial. Nestes 
casos, manter a equipe de funcionários ajuda a manter o relacionamento da loja com os 
consumidores - ensina Pires.  
 
Prós e Contras  
>> Marca já construída.  
>> Redução dos custos de construção da marca. 
>> Pode atrair clientes saudosos/curiosos. 
>> Remete a problemas financeiros.  
>> Gera desconfiança por parte de clientes e fornecedores.  
>> Pode criar parâmetros de comparação com um negócio passado que pode não ser a intenção 
da nova gestão. 
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