
Vende-se
bem-estar
Empresas tentam ajustar-se à opção do consumidor por produtos

e serviços que representem ganhos na qualidade de vida
Por João Paulo Nucci

O lançamento do La Dolce
Vita, um conjunto de três
prédios de apartamentos
residenciais da Koema
Empreendimentos, em São
Paulo, foi um sucesso de crítica
e de público. O projeto ganhou
o prêmio Master Imobiliário em
2002, a principal honraria do
setor, e teve suas 130 unidades
vendidas em dez dias — mais da
metade delas foi comercializada
nas primeiras 24 horas. A
última torre está sendo
entregue aos moradores, que
pagaram até R$ 500 mil por
168 metros quadrados
divididos em quatro quartos. O
desfecho feliz da história
esconde o dilema vivido a partir
do momento em que a área de
10 mil metros quadrados na
Zona Oeste da cidade foi
adquirida pela empresa.

Um quarto do terreno era
ocupado por um bosque de

Rose Koraicho: as pessoas
preferem sair menos de casa
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árvores centenárias. Resquícios
de um tempo em que a região —
conhecida como Vila Romana —
era tomada exclusivamente por
casas térreas e galpões
industriais. Comercialmente, a
opção mais sensata era remover
a área verde, ou grande parte
dela. "Se fizéssemos isso
poderíamos construir uma
quarta torre", relembra a
presidente da Koema, Rose
Koraicho.

O que nasceu como
problema se tomou solução. As
árvores não só foram mantidas
como hoje recebem cuidados
especiais e se transformaram no
principal apelo de vendas do
empreendimento. O bosque
particular encantou a clientela,
diz Rose. "Hoje as pessoas
preferem sair menos de casa
por causa do trânsito, da
violência", afirma a empresária,
ligadíssima a uma tendência
que já foi detectada pelos mais
diversos setores da economia: a
opção do consumidor por
produtos e serviços que
representem ganhos na
qualidade de vida.

A correria cotidiana, o
ambiente ultracompetitivo nas
relações de trabalho e as pressões
pelo sucesso têm levado muita
gente a repensar seus valores e a
investir numa vida mais
tranqüila, mais saudável e com
preocupações nobres. "Depois da
sociedade do conhecimento está
surgindo a era da luz", prevê o
professor Romeo Busarello, da
Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM). "As pessoas
estão se preocupando mais com a
espiritualidade, com o
conhecimento interior", afirma.
Como elas não deixam de fazer



Bosque do La Dolce Vita: o que nasceu como problema se tomou solução

suas compras, mesmo
sensibilizadas por questões
transcendentais, as empresas vêm
se adaptando a esse novo e
sensível público.

Pela boca
O marketing do bem-estar

virou imperativo em alguns
setores, provoca revoluções em
outros e cria indústrias a partir

do zero. Assim como ninguém
mais atende a um apelo
imobiliário sem que ele se refira
a lazer e segurança, a área de
alimentos tenta se adequar aos
novos tempos em que a
qualidade de vida começa pela
boca No setor de cosméticos o
caminho é a neurociência,
supostamente capaz de criar
fragrâncias que provoquem

emoções positivas.
O banco que
oferece ganhos de
tempo para
desfrutar com os
filhos; a febre dos
aparelhos de home
theater, que unem a
família ao redor da
televisão; o
crescimento do
ecoturismo, uma
eficiente ferramenta
de contato do
homem com a
natureza... tudo
remete a um único
ponto: o bem-estar
do consumidor e,
num segundo
plano, da sociedade

que o rodeia.
O apelo da qualidade de vida

ajuda a vender de tudo, mas é
preciso muito cuidado ao
abordá-lo para não cair nas
armadilhas da falsa promessa
ou da saturação da mensagem,
segundo especialistas. "Certa
vez, discuti em sala de aula o
caso de uma avícola cuja
propaganda dizia que suas

galinhas eram mais
felizes e contentes,
portanto seus ovos
eram mais
saborosos. Como se
mede a felicidade de
um animal?",
questiona o
professor Busarello.
O advogado do
Instituto de Defesa
do Consumidor
(Idec), Marcos
Diegues, cita o mau
exemplo de uma bebida para
atletas que "mata a sede, repõe
sais minerais, engrandece o
espírito e ilumina a mente", de
acordo com seus anúncios.
"Esse apelo é mentiroso", afirma
Diegues. Segundo ele, a
vinculação de produtos e
serviços a atributos de bem-
estar e qualidade de vida não
representa problema, desde que
baseados na realidade.

A questão do uso
indiscriminado da mensagem já
relegou à vala comum ativos
outrora preciosos em termos de
imagem, como os investimentos
em iniciativas de

Marcos Diegues: apelos mentirosos

responsabilidade social e, anos
atrás, a busca pelas certificações
ISO. "O consumidor hoje
encara determinados fatos
como obrigatórios. As empresas
que não tiverem esses atributos
serão prejudicadas, mas as que
tiverem não serão beneficiadas",
diz o presidente do Instituto
Akatu pelo Consumo
Consciente, Hélio Mattar. Um
exemplo: há anos ganhava
pontos a companhia que
mantivesse canais de
comunicação abertos com a
sociedade. Hoje, possuir um
estruturado serviço de
atendimento é item

Como converter reações
químicas em apelo de marketing

No desenvolvimento
estratégico de O Boticário, a
questão da qualidade de vida
se traduz em estimular os
sentidos do consumidor para
provocar emoções. "Na
perfumaria, o romantismo está
em alta em contraposição ao
estresse do dia-a-dia. Também
tem ocorrido a busca por uma
experiência alegre e divertida
que remeta à infância", avalia a
diretora de marketing Elaine
Simões. Desde que foi criada,
a cosmética faz (ou tenta
fazer) as vezes da inatingível
fonte da juventude. Agora,
procura abrir as portas da
infância eterna. "É uma época
sem responsabilidades, um
contraponto à tensão da vida
adulta", diz Elaine.

O setor está cada vez mais
próximo de converter em
reações químicas o apelo do
bem-estar. "A tecnologia
consegue estimular sensações
de prazer no ser humano que
quimicamente provocam bem-
estar", afirma a executiva. É a
neurocosmética em ação.

Assim como O Boticário, a
Natura já nasceu sob a
bandeira da qualidade de
vida. A atual campanha da
empresa, porém, reflete o

Elaine Simões: romantismo em
contraposição ao estresse do dia-a-dia

tema como poucas vezes se
viu na história da companhia.
"Bem estar bem" é o slogan,
sugestivo de uma relação de
causa e efeito. Traduzindo, é
preciso estar bem consigo
mesmo, com a auto-estima
regulada, para atingir o
estado de bem-estar e se
relacionar de maneira positiva
com o mundo.

"A idéia cria um círculo
virtuoso. O ponto de
intersecção entre os dois
universos é a Natura", explica
Mareio Oliveira, diretor de
atendimento da Lew,Lara,
agência que cuida da imagem

da companhia. A campanha,
veiculada desde março, é usada
para anunciar todas as Unhas de
produtos da empresa. "Ela é
institucional, pois fala de um
grande conceito, e ao mesmo
tempo serve para os produtos.
Funciona porque a mensagem
transmite uma verdade da
empresa. Quando isso ocorre, o
trabalho ganha uma
credibilidade que você nem
consegue explicar", afirma o
publicitário.

O dado curioso é que o
slogan atual existe há anos e
era utilizado apenas na
comunicação interna da
Natura. "Resolvemos trabalhar
essa assinatura porque ela
representa a essência da
empresa, e percebemos que o
combate ao estresse estava
ganhando espaço na mídia",
diz Oliveira. Não é de hoje
que a Natura é uma empresa
bem-sucedida, mas é
importante registrar que a
atual campanha foi veiculada
durante o melhor ano da
história da companhia em
termos financeiros. No
primeiro semestre de 2004, o
lucro líquido foi de R$ 123,5
milhões, ante R$ 17 milhões
do mesmo período no ano

passado. Em maio, a Natura
abriu o capital. O lançamento
das ações superou qualquer
expectativa e, em setembro, o
valor dos papéis já havia
crescido 60%.

No setor de cosméticos, o
apelo da qualidade de vida é
onipresente. No início de
setembro a Unilever completou
75 anos de Brasil e lançou sua
nova marca corporativa para
renovar seus objetivos. A
declaração oficial da empresa
não poderia ser mais apegada
aos novos tempos: "A missão da
Unilever é levar vitalidade para o
dia-a-dia. Nós atendemos
às necessidades diárias
de nutrição, higiene e
cuidados pessoais de
nossos consumidores,
com marcas que
ajudam as
pessoas a se
sentirem bem,
ficarem
bonitas e
aproveitarem
mais a
vida". O
redesenhado
logotipo, em
formato de
U, será
estampado

nos produtos das diversas
marcas da companhia, como
Orno, Dove, Lux, Helhnann's,
Kibon e Arisco. A gigante de
capital anglo-holandês faturou

R$ 8,1 bilhões no Brasil no
ano passado.

A marca Dove, seguindo
os passos da missão da
Unilever, está de roupagem

nova e com reforço. A
linha de sabonetes
dona de 8% do
mercado,
segundo dados
de 2003 da
ACNielsen,
oferecerá a
partir de agora a
opção chamada
Dove Firming.
Sua fórmula
promete
fortalecer a pele
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Peça de campanha da Natura: slogan
interno adotado para o público externo

Marcio Oliveira: tecnologia para
estimular sensações de prazer



imprescindível até para as
pequenas empresas.

Antes de se arriscar a vender
felicidade é preciso também
saber o que significa qualidade
de vida para o público-alvo.
"Cada pessoa tem uma
interpretação diferente. Tem
gente que acredita que o bem-
estar provém da aparência
estética. Para outros, a chave é o
bom relacionamento com
familiares e amigos", diz a
diretora de marketing de O
Boticário, Elaine Simões, com
base em extensivos estudos
feitos ao longo dos anos. Numa
pesquisa qualitativa realizada
em 2001, o Procon de São
Paulo chegou à conclusão de
que "as necessidades para as
classes A, B, C e D/E são as
mesmas, porém a conceituação
de qualidade de vida é
ampliada à medida que se tem
acesso aos produtos e serviços
que satisfazem as necessidades
básicas da população". O
estudo afirma que o acesso
ao consumo é um meio de
atingir a qualidade de vida,
mas não a garante.

da mulher, uma preocupação
feminina detectada em
pesquisas. Dois terços das
consumidoras ouvidas pela
empresa reclamaram da
flacidez dos tecidos — uma
queixa que só ficou atrás da
celulite e das marcas
profundas, dois desafios ainda
não superados pela cosmética.
"Os testes comprovaram que o
Dwe Firming ajuda a manter
a aparência firme da pele", diz
Amauri Luna, gerente de
desenvolvimento da marca,
preocupado em garantir a
veracidade do apelo. "O
objetivo do lançamento é
fortalecer o Dove como marca
inovadora, que faz a mulher
se sentir feminina. A nossa
estratégia inclui o lançamento
de produtos mais específicos,
com benefícios diferenciados",
afirma Patrícia Aversa, gerente
responsável pelo Dove. (JPN)
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Alimentos resgatam a
forma física e a auto-estima

O sabonete da Unilever
ajuda na aparência externa,
mas a pele só se mantém
bonita com uma boa
alimentação, ensinam os
dermatologistas e os
nutricionistas. Na verdade, o
sistema digestivo cada vez
mais é protagonista de
preocupações da humanidade.
Muitos dos nossos
antepassados cruzaram toda a
existência sem tomar
conhecimento da palavra
colesterol. Seus netos e
bisnetos já se preocupam com
isso na cantina da escola, onde
não entram mais alimentos
gordurosos e ricos em
calorias.

Até o império da comida
rápida, o McDonald's, se vê
cercado pela onda da
alimentação saudável. A cadeia
global de restaurantes reagiu e
hoje informa aos
consumidores os valores
nutricionais de seus lanches e
vende também saladas. As
versões gigantes foram
abandonadas em função do
documentário Supersize Me —
A Dieta do Palhaço, do diretor
norte-americano Morgan
Spurlock. O filme registra os
30 dias em que o cineasta fez
as três refeições nos
restaurantes do McDonald's.
O final é triste. Ele
ganhou peso,
praticamente
perdeu o fígado e
viu sua vida sexual
definhar.

Nos Estados
Unidos, a atual
febre do setor
alimentício é
representada pelos
alimentos sem
carboidratos.
Quem atiçou a
onda foi o médico
Artur Agatston,
autor do best-seller
A Dieta de South
Beach, que
promete rápido
emagrecimento
com a ingestão
livre de alimentos,
com exceção dos
que contenham os
tais carboidratos.
Até a Coca-Cola já
lançou sua versão
de refrigerante

Hélio da Silva: quem compra nossos produtos não fuma, bebe bastante água e está abolindo hábitos alimentares nocivos à saúde

livre da substância.
De febre em febre, a

indústria vai se ajustando e
alguns produtos se
estabelecem. Dez anos atrás,
só os maratonistas tinham
coragem de morder as
insossas barras de cereais,
inventadas para facilitar a
reposição de energias ao longo
das provas. Aos poucos elas
conquistaram o público não
praticante de esportes. Hoje,
as gôndolas dos

Lucília Diniz: ainda não há nenhum competidor
com nossa abrangência do mercado

supermercados contam com
uma grande diversidade de
marcas e sabores. Outrora
restrito a pequenos
fabricantes, o mercado das
barras de cereais atraiu as
grandes multinacionais do
setor — Nestlé, Quaker e
Unilever.

Mesmo após o avanço
multinacional, a United Mills,
100% brasileira apesar do
nome, mantém uma posição
privilegiada no segmento com

a marca Trio. A
empresa não foi a
primeira a vender as
barras de cereais no
País, mas pode ser
considerada veterana
com sete anos de
atuação num mercado
que há uma década
não existia e hoje
movimenta cerca de
R$ 150 milhões. Até o
fim do ano, a United
Mills vai lançar uma
extensão da linha com
cereais matinais,
biscoito integral e
bolacha de água e
sal, tudo sob o
chapéu Trio.

O fenômeno dos
cereais é claramente
calcado na
preocupação das
pessoas com a
alimentação saudável.
"Há algum tempo as
mães colocavam um
chocolate na lancheira

das crianças. Hoje, a barra de
cereais substitui o doce", diz o
diretor do conselho de
administração da United Mills,
Jorge Gonçalves. Segundo ele,
as barrinhas caminham céleres
em direção à classe C, após
terem conquistado o paladar
dos mais ricos. "Esse público
desconhecia o produto, que
não é caro. Isso está mudando
e não se trata de um modismo.
A preocupação com o corpo,
com a saúde, é uma
necessidade", afirma
Gonçalves.

Outro setor que surgiu do
nada e atualmente atrai
investimentos e ganha adeptos
é o de alimentos orgânicos. No
Brasil, o mercado cresce ao
ritmo alucinante de 30% a
50% ao ano e já movimenta
US$ 400 milhões anuais (os
dados são estimados por
executivos, já que não há
estatísticas oficiais). A base de
sobrevivência do setor é a
produção de comida sem o
uso de defensivos agrícolas e
sem prejuízos à natureza.
Qualidade de vida para o
consumidor, que ingere
substâncias puras, e para a
sociedade, que ganha proteção
ambiental. "Quem compra
nossos produtos não fuma,
bebe bastante água e está
abolindo hábitos alimentares
nocivos à saúde. Essas pessoas
se preocupam com o bem-
estar e com a saúde", afirma o
gerente comercial da Native

Alimentos, Hélio da Silva. A
empresa, do grupo Balbo, de
Sertãozinho (SP), fabrica
açúcar orgânico desde 1997.
Até 2000 a companhia só
vendia o produto no mercado
exterior, especialmente na
Europa, onde a cultura
orgânica é bastante
desenvolvida. "Hoje estamos
presentes em 3 mil pontos-de-
venda", comemora o
executivo.

O preço elevado em relação
ao açúcar tradicional,
considerado o principal
entrave à popularização do
orgânico, está caindo. "Em
2000, lançamos o quilo a R$
4,60. Neste ano caiu para
cerca de R$ 2,80. Pode ser um
produto caro, mas ainda mais
alto é o valor que os países
estão gastando em campanhas
de reeducação alimentar",
compara Silva.

Um ano depois do advento
da Native, chegavam às
gôndolas do Pão de Açúcar os
17 produtos da marca
Goodlight. Agora, o sucesso
da iniciativa é atestado pelos
218 itens já à venda e pelos
outros 50 que devem estrear
até o fim do ano. A marca,
exclusiva do supermercado e
dedicada a alimentos light,
diet, orgânicos e naturais,
surgiu da experiência pessoal
de Lucília Diniz, acionista da
rede. Ela desenvolveu um
método de emagrecimento
que a fez perder 60 quilos e
retomar a auto-estima e o
prazer de viver. "Quando
tivemos a idéia do
lançamento, reparamos que
estávamos sozinhos no
mercado. Ainda não há
nenhum competidor com a
nossa abrangência", afirma
Lucília. No início, relembra a
empresária, os produtos
Goodlight eram procurados
exclusivamente por pessoas
que desejavam perder peso.
Ao longo do tempo, o perfil do
consumidor mudou
sensivelmente.
"Somos vistos como uma
alternativa de alimentação
saudável", diz. Em 2003, o
faturamento, que não é
revelado, cresceu 154%.
Não há prova mais eloqüente
de que o marketing do bem-
estar dá dinheiro.
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Comodidades para quem
opta pelo encasulamento

No final dos anos 70, o
caos urbano que começava a
transformar a vida do
paulistano em uma corrida de
obstáculos provocou uma
reação natural nas classes
mais abastadas: fugir para o
subúrbio em busca de
tranqüilidade. Surgia o
modelo consagrado pelo
condomínio fechado
Alphaville, nas cercanias de

São Paulo. A fórmula, ainda
empregada em grande escala,
parece ter se esgotado por
conta das dificuldades de
locomoção. "As pessoas
querem permanecer onde
estão, mas com segurança e
lazer", diz Rose Koraicho,
presidente da Koema
Empreendimentos. O
professor Romeo Busarello,
que além de dar aulas na
ESPM é diretor de marketing
da construtora Tecnisa,
confirma a tendência.
"Estamos investindo pesado
no que chamamos de

nossa comunicação é baseada no
bem-estar das pessoas", diz
Fabiana Zanin, sócia da agência
Gogo, responsável pela
campanha. Fabiana e sua sócia,
Simone Turini, criaram para a
marca o slogan "O melhor lugar
do mundo é onde você se sente
bem". A julgar pelo movimento
da loja, que vive abarrotada, a
campanha é um sucesso. "Até

Fachada da Etna, Fabiana
Zanin e Simone Turim (em
pé): queremos que o
consumidor se sinta em casa

Edson: as pessoas passaram a tratar a casa da mesma forma que os orientais, como um templo

encasulamento. A tecnologia
trouxe o lazer para dentro de
casa", diz. Se as construtoras
se preocupam com a questão,
para os fabricantes de móveis
o bem-estar caseiro tornou-se
quase uma obsessão.

A recém-criada Etna, uma
megaloja de móveis de design
com preço acessível, carregou o
conceito para sua campanha de
lançamento. Do texto
institucional à linguagem
fotográfica, o consumidor é
sempre convidado a ter prazer.
"Queremos que o consumidor se
sinta em casa. Do começo ao fim

aqui, o resultado foi acima do
esperado", comemora Fabiana,
que já trabalha nas peças que vão
anunciar o primeiro Natal do
estabelecimento.

A Etna nasceu para digladiar
com a soberana do mercado de
móveis de design com preço
camarada, a Tok&Stok. Há
quatro anos a empresa mantém
uma linha sugestivamente
chamada Zen. "A vida está mais
acelerada, mais violenta. As
pessoas passaram a tratar a casa
da mesma forma que os
orientais, como um templo",
nota o coordenador de

tendências, Edson Augusto
Coutinho. "O lar transformou-
se em um refúgio, um lugar de
convívio." O desenvolvimento
dos produtos, é claro,
acompanha o humor do
consumidor. A linha Zen,
apoiada em motivos orientais,
ocupou as vitrines e os espaços
nobres das 25 lojas da
Tok&Stok ao longo de

setembro. O conjunto
de móveis é formado
por camas baixas,
muita palha, muito
bambu, muitos
ideogramas. Coutinho
diz que o hábito de
montar espaços com
atmosfera leve está
chegando aos
escritórios. "Cada vez
mais as empresas
estão se preocupando
em montar áreas de
descanso para os
funcionários", afirma.

Na arquitetura do
refúgio, vem
ganhando destaque o
banheiro. A
tradicional

fabricante de metais Deca
identificou o fenômeno e,
pela primeira vez em sua
história, apela para o
conforto do ambiente. "A
marca Deca está bem
estabelecida. Agora
começamos a passar a
mensagem do bem-estar",
diz Flávia Pardini, gerente
de marketing da
companhia. "As pessoas,
como ficam mais em casa,
começaram a inserir no
banheiro artefatos como
televisão, maca para
massagem, espaço para

maquiagem.
Aproveitando o
gancho, nós criamos o
Spa em Casa na Casa
Cor deste ano", conta.
A campanha
publicitária pega
carona no conceito de
qualidade de vida e
aproveita as formas do
corpo humano e a
leveza da água para
dar o recado. A
empresa está
lançando também um
chuveiro com luzes
para os praticantes da
cromoterapia. A novidade é a
exceção, já que a maioria dos
produtos hoje vendidos sob a
idéia de spa caseiro estão há
anos no portfólio da Deca.
Faltava uma linha de
comunicação que unificasse o
apelo. "A reação tem sido
ótima", garante Flávia.
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Flávia Pardini e o chuveiro com luzes para os praticantes da cromoterapia: ótima reação



Quando o cliente faz 100 anos
No laboratório de análises

clínicas Fleury, em São Paulo, já
são mais de 80 os clientes
centenários. Por sua vez, os
fundos de pensão deparam-se
com um fenômeno cada vez mais
comum: um segurado de 92
anos, por exemplo, deixa como
beneficiária uma esposa de 38
anos. Por outro lado, não causa
surpresa ver gente de 80 anos ou
mais malhando e com isso as
academias de ginástica, território
habitual de jovens sarados, estão
se adaptando para receber a
população da terceira idade,
parcela de público que mais
cresce em freqüência no setor.
Essas são três conseqüências
distintas do mesmo fenômeno: a
população brasileira está
envelhecendo e grande parte dela
está chegando à idade avançada
com atenção ã qualidade de
vida e de forma saudável. Um
outro fator é que, graças aos
avanços da medicina e à
popularização de hábitos de vida
saudáveis, a expectativa de vida
média no País deve superar os 80
anos até o final da década (hoje é
pouco superior aos 70 anos). A
vida mais longa e ativa configura
um desafio e tanto para as
empresas, acostumadas a tratar
como consumidor apenas o
sujeito entre 20 e 40 anos.

"A questão não é mais chegar
aos 100 anos, e sim chegar bem",
disse Vivien Navarro Rosso,
diretora comercial e de novos
negócios do Fleury. "Já existe
uma preocupação com a maior
expectativa de vida por parte das
empresas", revelou Fernando

Vivien Rosso: mais de 80 clientes centenários no laboratório Fleury

Luna, vice-presidente de criação
da Grey Brasil. Dentre seus
clientes ele cita a pomada
Hipoglós, da Procter & Gamble,
um produto tradicionalmente
associado à infância, como
exemplo da tendência. "Em breve
haverá uma comunicação da
pomada para o uso geriátrico",
assegura o publicitário, que
assim como Vivien falou durante
o terceiro ciclo do seminário
Marketing em Foco, realizado
por Meio & Mensagem e revista
Exame na semana passada. O
tema foi Brasil Saúde — A
Convergência da Saúde, Estética
e Bem-Estar, sob patrocínio da
SAP Brasil e apoio de O Estado
de S. Paulo e rádio Eldorado.

A grande provocação da
jornada foi lançada pelo
consultor de empresas Clemente
Nóbrega, que durante 14 anos foi
diretor de marketing da Amil e,
portanto, conhece a área de
saúde profundamente. "O
consumidor quer muito mais do
que a não-doença, mas falta
criatividade ao setor para encarar

esse novo cliente, que discute e
tem muitas informações. Acabou
a autoridade do médico sobre o
paciente e agora a primazia é do
indivíduo." Segundo ele, a
fórmula da comunicação baseada
em alta tecnologia de saúde não
funciona. "Atualmente a
tecnologia é condição básica para
entrar no jogo. Porém, o que
falta é imaginação porque não
existem empreendedores na área
e é preciso inovar, o que significa
criar processos que levem em
conta esse novo consumidor."

O consultor Ricardo Neves,
presidente da ITC consultoria,
concorda. "Medicina de alta
tecnologia não preenche a
necessidade de individualizacão
do consumidor atual" Segundo
Neves, pela primeira vez na
história o Brasil está criando um
mercado de massa ao incorporar
as classes menos abastadas ao
grupo de consumidores. "A lição
é: foque na base da pirâmide",
ensinou Neves, autor do livro
Copo pela Metade, no qual
detecta e analisa as

transformações pelas quais passa
o consumo no Brasil. Antônio
Carlos Gaeta, do laboratório de
análises clínicas Delboni
Auriemo, traduziu a lição de
Neves em um exemplo real "A
rede Lavoisier, que assim como o
Delboni pertence ao grupo
Diagnósticos da América, é a que
mais cresce. Não por acaso, ela é
focada nas classes B e C".

Para Marcos Tadeu, diretor do
sistema de emagrecimento
Healthy Inspirations no Brasil, é
mais do que hora do espírito
empreendedor aflorar, e por um
simples motivo: "O mercado do
bem-estar movimentará US$ l
trilhão no mundo em 2010 e irá
equiparar-se aos setores de
alimentação e automóveis em
tamanho", apostou. Hoje,
segundo ele, o segmento gira
US$ 200 bilhões ao ano. "É o
maior potencial da década, não
um negocinho qualquer",
concluiu.

Essa busca por uma vida
saudável virou prioridade.
"Atualmente 49% dos brasileiros
consomem algum produto light
ou diet", calculou a diretora geral
da Herbalife do Brasil, Eneida
Bini Por ano, são 180 novos
produtos lançados com o apelo
de emagrecimento e agora o
Brasil está no limiar de receber
alimentos sem carboidratos, uma
febre consolidada nos Estados
Unidos. "O mercado do bem-
estar vive uma forte expansão.
No ano passado ele girou US$ 3
bilhões no País e no ano que
vem serão US$ 7 bilhões", previu
Eneida, para quem a ênfase do

segmento deverá recair sobre
medicina preventiva e modelo de
vida mais salutar.

O presidente do Hospital
Israelita Albert Einstein, Cláudio
Louenberg, tem a mesma visão.
"O problema atual, com a
população envelhecida, são as
doenças crônicas. Aí entra o
princípio da qualidade de vida:
não se trata de viver mais, e sim de
viver mais e melhor", afirmou o
médico oflalmologista e executivo.
Já o presidente da Fitness Brasil,
Waldyr Soares, um pioneiro da
área, disse que essa busca vai
alterar radicalmente o perfil das
academias no Brasil. "Aos poucos
elas se transformarão num centro
de bem-estar para atender a
geração Cocoon." Soares dá esse
nome ao que o mercado conhece
como terceira idade, fazendo
alusão a um filme dos anos 80 no
qual idosos entram em contato
com extraterrestres (os cocoons) e
ganham um estoque extra de
energia. Ele próprio é um
representante exemplar do grupo.
Tem 64 anos, aparência de 50
(para menos) e físico de 40 (ele
fez questão de mostrar o muque
durante sua bem-humorada
palestra). Até os 42 anos ele era
um executivo sedentário. "Eu
tenho guardado meu exame de
colesterol do Fleury de 1984. A
taxa estava em 330 e hoje é de
120", comemorou ao creditar sua
transformação à força de vontade
e ao apego à vida É muito
provável que daqui a pouco
mais de 30 anos Soares seja
mais um dos muitos clientes
centenários do Fleury. (JPN)

Consumidor avalia princípios da empresa
Se ainda resta alguma dúvida

de que o apelo do bem-estar é
eficiente — desde que empregado
com sinceridade —, a pesquisa
Descobrindo o Consumidor
Consciente- Uma Nova Visão da
Realidade, realizada pelo Instituto
Akatu no primeiro semestre do
ano, é reveladora do
atual nível de exigência
do brasileiro na hora da
compra. Os corredores
das nossas lojas já estão
sendo freqüentados por
alguém que se
preocupa com detalhes
a ponto de exigir nota
fiscal para ter certeza de
que o imposto será
recolhido e, no futuro,
revertido em benefício
da sociedade.
"Qualquer bem de

consumo, em última instância,
provoca ganhos de bem-estar. O
consumidor consciente busca
desenvolver a percepção em
relação ao que ele compra e aos
impactos que o uso e o descarte
terão no meio ambiente e nas
pessoas", afirma Hélio Mattar,

Hélio Mattar: o que determina a criação da mentalidade é a televisão

presidente do Akatu.
A pesquisa revelou que o

universo de consumidores
conscientes — pode ser
classificado assim o cidadão que
cumpre pelo menos 11 quesitos
de uma lista de 13 — é de apenas
6%. Mas os chamados

comprometidos —
cumpridores de oito
a 11 itens—já são
37% da população.
Somados os dois
grupos, temos 43%
das pessoas que
fazem compras com
um alto grau de
consciência em
relação ao impacto
de suas escolhas. "É
importante salientar
que a postura do
consumidor

comprometido é bastante
relevante, não é nada banal", diz
Mattar. Para ser considerado
comprometido é preciso ter
atitudes como separar o lixo para
reciclagem, recorrer a órgãos de
defesa do consumidor, ler rótulos
de embalagens e já ter deixado de
comprar um produto para punir
alguma empresa que saiu da
linha, entre outras coisas.

Com base na pesquisa, Mattar
avisa: "Se a empresa estiver fazendo
o marketing social para aliviar a
consciência, sem manter um
conjunto de valores e princípios,
de nada adiantará para convencer
o consumidor". O estudo mostra
que 16% dos brasileiros já
puniram alguma companhia por
conta de algum ato socialmente
danoso. Na Inglaterra, a mesma
pergunta, feita três anos atrás,

resultou em 49% de respostas
positivas. "Já estamos próximos de
um ponto de virada na sociedade.
Um número suficientemente
grande de consumidores está
agindo de maneira consciente, e a
tendência é que isso leve a uma
transformação nas empresas", diz o
presidente do Akatu.

Outro dado da pesquisa que
salta aos olhos é o alto grau de
consciência das classes C e D e
das pessoas que só possuem o
diploma do ensino
fundamental. "O que determina
a criação da mentalidade é a
televisão. Nós percebemos que
é muito fácil sensibilizar o
cidadão para o consumo
consciente", conclui Mattar.
Sinal de que a pressão sobre a
vida das empresas só tende a
aumentar ao longo dos anos.
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