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NO ULTIMO TRIMESTRE
de 2008, as vendas de auto-
móveis da marca sul-coreana

Hyundai despencaram 37% nos Es-
tados Unidos. Para tentar sair desse
atoleiro, a companhia tinha duas op-
ções: adotar descontos agressivos,
comprometendo ainda mais sua ren-
tabilidade, ou apelar para a criativi-
dade. Ao seguir a segunda alternati-
va, a montadora mostrou que era
possível crescer mesmo em um am-
biente desfavorável.
Fez isso com o lança-
mento de um pacote
cujo principal apelo
era aceitar a devolu-
ção do veículo, sem ônus, no caso de o
comprador perder o emprego até um
ano após a aquisição do bem. Em ja-
neiro, graças à estratégia que já foi
batizada de marketing da motivação,
a Hyundai superou a Chrysler no
ranking americano, apesar de contar
com quatro vezes menos concessio-
nárias que a rival. No Brasil, o segu-
ro-desemprego ou quitação garanti-
da também vem se tornando um dos

principais instrumentos para vencer
o medo dos consumidores em se en-
gajar em compromissos de longo
prazo. E isso fica evidente nos nú-
meros divulgados pela Federação
Nacional de Previdência Privada e
Vida (Fenaprevi). Nos 12 meses en-
cerrados em dezembro de 2008, a
adesão a produtos desta modalida-
de saltou de 19% para 25% do total
de vendas a prazo feitas no País.
São 12 milhões de pessoas que pos-

suem apólices que
somam R$ 2,3 bil-
hões e estão vincu-
ladas à compra de
tevê, geladeira, mo-

tocicleta e até mesmo no caso de
concessão de empréstimo pessoal.

Quem está surfando nessa onda é
a rede varejista Ponto Frio. A em-
presa viu nessa ferramenta uma
forma de tirar o consumidor de
casa e ainda "dar um gás" em seu
cartão de crédito, o PontoCred.
Quem usar o cartão nas compras
parceladas pode contratar um segu-
ro no valor de R$ 39, que quita as

prestações em caso de dispensa sem
justa causa. O balanço dos três pri-
meiros meses da promoção, no qual
o produto foi ofertado de graça, é
positivo. A adesão ao seguro cresceu
de 8%, em dezembro, para 40% de
todas as vendas a prazo em feverei-
ro. "O segredo desse mecanismo
está no baixo preço e no fato de o
valor poder ser diluído nas presta-
ções", destaca Elcio Gomes, superin-
tendente da PontoCred. Segundo
ele, esse instrumento deverá ser a
pedra de toque da estratégia para
dobrar, para três milhões, a base de
usuários de cartões da PontoCred.
Na avaliação do consultor Roberto
Sagot, professor de marketing da



MALHAÇÃO CONTRA A CRISE:
a BioRitmo, dirigida por Corona

(de terno preto), anistia a mensalidade
de quem perdeu o emprego

Fundação Dom Cabral, trata-se de
uma jogada inteligente. "Essas em-
presas estão tentando transformar
o fantasma do desemprego em
uma alavanca de promoção de ven-
das", destaca. "A mensagem que
fica é que elas estarão ao lado do
cliente nos bons e maus momen-
tos", completa Sagot.

Foi baseada nessa filosofia que a
academia paulista BioRitmo lançou
o seguro-desemprego fitness. Fun-
ciona assim: o cliente que perder o

emprego poderá continuar a fre-
qüentar uma das 14 unidades da aca-
demia pelo período de até seis me-
ses, sem pagamento de mensalidade.
A única exigência é que a malhação
aconteça no horário da tarde, quando
a demanda é menor. "Nossa cultura
valoriza as relações de longo prazo.
Por conta disso, não poderíamos
abandonar o cliente quando ele se
encontra num momento de dificulda-
de", argumenta Edgar Corona, pre-
sidente da BioRitmo. Ele estima que
o número de adesões ao "seguro-de-
semprego fitness", que não tem
qualquer custo, não deverá pressio-
nar a taxa histórica de inadimplência
que é de 3% para um faturamento

previsto em R$ 50 milhões este ano.
Mas essa não é a única ferramenta
da qual as companhias estão lançan-
do mão para continuar fazendo negó-
cios. A construtora Rossi, por exem-
plo, abusou das promoções em janei-
ro, período no qual a demanda do se-
tor historicamente é mais fraca. O
pacote incluiu itens como a conces-
são de um vale-compras, de até R$
2,5 mil para a aquisição de objetos
de decoração, e um desconto, de
até R$ 12,5 mil, para quem manti-
ver as prestações em dia. "O suces-
so foi tamanho que tivemos de es-
tender a vigência da promoção por
mais um mês", diz Klaus Monteiro,
diretor de vendas da Rossi.
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