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Marcas antigas inovam, sem descuidar do relacionamento com o cliente. 
 
Marcas tradicionais passam mensagens antigas. Esta é a concepção do consumidor inglês sobre 
produtos que estão há anos no mercado sem nenhuma inovação. Segundo pesquisa da consultoria 
Fitch, os clientes ingleses estão desiludidos com as marcas tradicionais e estão sendo atraídos por 
outras que consideram "generosas". De acordo com o estudo, 62% dos consumidores estão 
decepcionados com as empresas tradicionais e 83% acham que as marcas têm que ser abertas e 
transparentes em suas atividades.  
 
A opinião do consumidor brasileiro sobre o tema não é conhecida, mas, de antemão, as 
companhias tradicionais que operam no País investem em marketing e em inovação para que o 
conceito da marca continue vivo e atinja às novas gerações de consumidores. O lema das 
empresas é tradicional sim, ultrapassada nunca. 
 
Há mais de 100 anos no mercado como sinônimo da categoria amido de milho, a Maizena renovou 
a marca com uma nova identidade visual e variantes do produto, sem deixar de lado os pilares da 
empresa: tradição e família. O gerente de produtos Maizena, Ricardo Cavalcante, afirma que por 
ser usado especialmente na preparação da alimentação de crianças, a marca é vista como uma 
grande companheira do consumidor. 
 
"O mingau, como alimento infantil, está ligado à família, que passa de geração para geração. Ou 
seja, a mãe passa a importância do alimento para filha, para os netos. Por este conceito de 
família, a consumidora vê a Maizena como uma grande amiga, como se a marca fosse realmente 
uma pessoa. Recebemos muitas cartas, e-mails e telefonemas das consumidoras que querem 
saber novas receitas ou apenas demonstrar o carinho pela marca", explica Cavalcante. 
 
Telefonema renova relação com consumidor 
 
A comunicação com o cliente é um dos pontos altos da interação marca-consumidor, afirma 
Cavalcante. Segundo ele, o contato ainda é feito por meio tradicional, através de telefonemas 
para o público que já procurou a empresa. Ele explica que a iniciativa é uma forma de renovar a 
relação, manter contato oferecendo novas receitas que podem ser feitas com o produto. 
 
"Algumas tradicionais não se renovam, param de falar com o consumidor e são vistas como 
velhas e antigas, ao invés de usar a tradição como um ponto a favor. Na Maizena, tentamos 
inovar sempre, mas sem perder a sensibilidade. É um ingrediente culinário que se revitalizou, mas 
não através do produto, pois não há o que mudar na fórmula", afirma.  
 
Outra veterana no mercado também investe em inovação da marca e da imagem. Em 2000, a 
Johnson & Johnson decidiu mudar um pouco seu jeito de entender o consumidor e se aproximar 
cada vez mais dele. De lá para cá, foram diversos projetos desenvolvidos com o objetivo de 
promover maior interação dos consumidores de todas as classes sociais com os produtos da 
empresa.  
 
O ano de 2006, que já começou com o lançamento dos sabonetes Johnson"s para adultos a um 
preço acessível de R$ 0,68 e terá um quiosque de produtos Johnson & Johnson no Poupatempo de 
Santo Amaro, em São Paulo, traz ainda campanha publicitária no programa Mais Você da Rede 
Globo. 
 
 
 



A desconfiança que o consumidor tem das marcas tradicionais não atingiu a Johnson & Johnson, 
afirma a diretora de Marketing, Maria Eduarda Kertesz. "Fomos eleitos pelo sétimo ano 
consecutivo, em pesquisa realizada pela Harris Interactive em parceria com o Wall Street Journal, 
nos Estados Unidos, a empresa de maior confiança no mundo", comemora. 
 
Para este resultado, a importância da comunicação com o consumidor é primordial. "Precisamos 
acompanhar cada vez mais de perto o consumidor e falar mais com ele em todos os momentos de 
sua vida. Somos uma empresa que tem por visão promover o bem-estar de cada pessoa, fazendo 
parte da sua vida pelo menos uma vez por dia, de sua infância à maturidade. Assim, o 
compromisso com a inovação em tudo que fazemos é constante".  
 
A diretora de projetos da Ana Couto Branding & Design (ACBD), Natascha Brasil, afirma que o 
consumidor atual está pedindo mais das empresas. Se antes ele não tinha opção, comprava os 
produtos disponíveis e as empresas não se preocupavam em construir um relacionamento, agora 
os clientes estão com a faca e o queijo na mão.  
 
"Hoje, a empresa tem que provar que merece ser comprada, pois com o fácil acesso à 
informação, é simples comparar o benefício dos produtos. O preço acaba não sendo o diferencial, 
deixou de ser atrativo. Não dá para discutir o benefício do produto por si só. Tudo virou 
commodity. Um produto tecnológico colocado no mercado hoje tem cópias idênticas da 
concorrência daqui a poucos meses", explica Natascha.  
 
Natascha afirma ainda que faz diferença em um produto a percepção do consumidor sobre 
questões relevantes para ele, como o estilo de vida. Por isto, as marcas realmente têm que ser 
mais generosas em relação ao consumidor e devem ter valores bem definidos para criar um 
vínculo emocional.  
 
Tradição é característica positiva  
 
Lançar mão da tradição que deu excelentes resultados no passado é a estratégia da Bombril para 
este ano. Afastada dos comerciais desde 2004, a lã de aço vai voltar à mídia em grande estilo, 
trazendo de volta o garoto-propaganda Carlos Moreno, que foi o ator oficial da marca durante 26 
anos.  
 
A gerente de Marketing da Bombril, Ana Jamile Rokan, explica que uma pesquisa de opinião 
realizada no ano passado comprovou que as consumidoras sentem falta de Moreno, uma pessoa 
com quem elas tiveram relacionamento durante tanto tempo. Antes da chegada do segundo 
semestre, após o ator cumprir o prazo de carência que tem com a Fininvest, os comerciais voltam 
ao ar.  
 
"Carlos Moreno teve um relacionamento longo com as consumidoras. As pessoas conheciam, 
conversavam e esperavam qual a personagem ele iria representar no próximo comercial. Com as 
enquetes do cotidiano do Brasil e do mundo, as donas de casa se sentiam informadas e não 
alienadas", afirma Ana Jamile.  
 
Em um setor cujas vendas são automaticamente afetadas quando não há propaganda, o 
crescimento da concorrente Assolan no mercado coincidiu com o momento em que a marca "das 
1001 utilidades" se afastava das comerciais da TV e se envolvia em um imbróglio financeiro. Nos 
últimos dois anos, a Assolan conquistou 24% do mercado de esponja de lã de aço e produtos 
limpeza. 
 
Ana Jamile não crê em coincidência e considera que a comunicação da adversária agradou ao 
consumidor. A gerente ratifica, no entanto, que a Assolan ainda é nova e não criou força de 
marca. "Apesar da distância, Bombril ainda tem um lugar no coração da consumidora. Ser marca 
tradicional é, na maioria das vezes, positivo. Mas é imprescindível modernizar o tradicional".  



 
Focando a qualidade de vida, o sistema de saúde Unimed se posiciona como marca generosa de 
espírito. O supervisor de Marketing da Unimed do Brasil, Stephan Duailibi, afirma que, além de 
grande investimento em responsabilidade social, a empresa investe em medicina preventiva e em 
atendimento rápido e desburocratizado. 
 
"Não adianta falar uma coisa e fazer outra no dia-a-dia. Nosso posicionamento de marca é que 
estamos do lado do cliente quando ele está são e fazemos de tudo para mantê-lo assim. Mas, se 
um dia ele precisar do plano de saúde, nós estaremos prontos para atendê-lo", conclui Dualibi. 
 
Natascha Brasil, diretora de projetos da Ana Couto Branding & Design (ACBD), considera 
complicado tanto para empresas tradicionais, como para empresas novas, criar marca com 
relacionamento duradouro com o consumidor. Mas ela lembra que, como não tem uma bagagem 
negativa, talvez seja mais fácil para um produto recente ter conceitos necessários. "Destruir uma 
marca é fácil, construir é difícil e reconstruir é muito mais difícil ainda. Não é simples construir. A 
empresa precisa acreditar que é uma relação de troca e que o relacionamento com o cliente trará 
benefício também para ela", termina. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 mar. 2006, Gerência, p. B-8. 


