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Quinze de setembro de 2008. Com vistas gros-
sas e alta dose de irresponsabilidade de setores 
importantes do mercado financeiro norte-americano, 
a bolha da falta de pagamento do subprime, o cré-
dito dado a pessoas com reconhecido histórico de 
inadimplência, explode de vez nos Estados Unidos. 
A pedra começara a ser cantada em 2004, com a 
quebra de bancos setoriais envolvidos na ciranda. A 
crise toma conta do mundo. Os índices de todas as 
bolsas de valores do mundo beijam a lona, bancos 

naufragam, demissões se multiplicam, milhares de 
projetos e investimentos são adiados, outros tantos 
são definitivamente cancelados.

Março de 2009. Bancos continuam a falir, milhares 
de empregados seguem perdendo suas vagas, investi-
mentos continuam a serem cancelados e, nos mercados 
e governos, uma convicção se estabelece: será preciso 
um bom tempo para que volte a existir vida útil onde 
hoje há escombros deixados por essa bomba de alta 

potência. Diante da constatação histórica de que boas 
idéias sempre foram os melhores antídotos para ame-
nizar o furor das crises, Profissional de Marketing 
foi descobrir quais as estratégias de marketing adotadas 
por grandes grupos nacionais e multinacionais para 
atravessar esse rio de correntezas que, ao que tudo 
indica, ainda vai consumir um bom tempo para deixar 
ver, lá no outro lado, a sua margem mais segura.

Algumas corporações adotaram ações ousadas. 
Outras preferiram caminhos mais tradicionais. Mas 
todas se encontram em um ponto: a necessidade 

de conquistar e manter consumidores destacando 
e reafirmando as qualidades e pontos positivos 
históricos das corporações. Os executivos de ma-
rketing perceberam que, em momentos como este, 
é a instituição que precisa se aproximar, seduzir e 
conquistar a confiança do público no mercado. O 
resto vem como conseqüência.

A Ford do Brasil, por exemplo, decidiu dar veloci-
dade ao seu bólido na contramão do consenso dos 
assustados, que estabeleceram a regra informal do 

vamos-travar-para-ver-depois-como-fica. A indús-
tria automobilística do País andava numa freeway 
livre de qualquer engarrafamento até ser avisada, 
com o Brasil e o mundo emergente, de que receberia, 
a partir daquele 15 de setembro fatídico, uma parte 
da conta produzida nas mesas ao lado, aquelas da 
festa artificial montada por players dos mercados 
norte-americano e europeu.

De 1º de janeiro de 2008 até o Dia C (C de crise), 

as montadoras brasileiras vendiam em média 12 mil 
carros por dia. A gasolina foi secando até meados de 
dezembro, quando o governo federal, com medidas 
que aliviaram o crédito e diminuíram o IPI para o 
consumidor (de 7% para zero nos carros populares e 
de 13% para 6,5% naqueles com motores de 1 mil a 
2 mil cilindradas), resgatou o carro que balançava no 
abismo a uma média de 7,3 mil unidades vendidas por 
dia. A crise tinha engolido exatos 39,17% do mercado. 
As medidas levaram de volta os consumidores às 
concessionárias, e março, a exemplo de janeiro e de 

fevereiro, deverá ser fechado com uma média diária 
de vendas acima dos 11 mil veículos. 

Até o dia do estouro da crise, a Ford controlava 
10% do mercado brasileiro. Em 2009, fechou janeiro 
com 12,6% e fevereiro com 12,3% de participação. Na 
prática, enquanto a maioria dos atores dos diferentes 
mercados franzia a testa, o braço brasileiro da monta-
dora comemorava um crescimento médio de 25% em 
seu market share.

Milagre? “Não, longe disso”, apressa-se em corrigir 

o gerente geral de marketing do grupo no País, An-
tônio Baltar. “Apenas colhemos os resultados de um 
plano arrojado, batizado por nós de Postura Predatória. 
Baseamos o trabalho em quatro pilares: manutenção 
de todas as verbas de marketing e de publicidade; 
lançamento de um programa de financiamento para 
nossas concessionárias nas vendas de carros novos, 
recebendo usados como parte do pagamento, um dos 
nós da crise; concessão de descontos e de financia-

mentos interessantes para clientes de carros novos; e 
fortalecimento do mais ousado plano de fidelidade do 
mercado”, detalha.

Além de repassar aos clientes toda a isenção dada 
pelo governo, a Ford ofereceu descontos adicionais para 
a compra do primeiro carro da marca. Os consumidores 
fiéis foram divididos em três categorias: ouro (os que 
trocaram de carro da marca pelo menos duas vezes nos 
últimos dois anos), prata (uma troca no mesmo período) 
e bronze (o primeiro Ford nos últimos dois anos). “O 
cliente ouro, por exemplo, teve e tem o seu crédito 

Negócios

Para enfrentar a tormenta
Investimento, transparência e criatividade são as armas utilizadas por quem atua em áreas sensíveis à crise 
Eduardo Marini*

à

Vivo lançou campanha que premiou clientes fiéis. A operadora decidiu não reduzir verbas de publicidade. Em abril virá nova ação

Para HSBC, 2009 será marcado por grandes mudanças graças ao sucesso de trabalho já feito, que deu reconhecimento à marca no País 
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pré-aprovado automaticamente. Não precisa sequer 
ir à loja. Basta dizer onde quer o carro que a gente 
entrega, com laço de fita para presente e tudo”, brinca 
o gerente geral.

Sinceridade
Baltar acredita que essa política de marketing 

agressiva, aliada à “evidente qualidade do produto” e a 
um estilo de comunicação sincera, olho no olho, “que o 
consumidor já identifica como característica do grupo”, 
fez a Ford andar rapidamente mesmo no terreno hostil 
da crise. “Uma boa parte dos consumidores percebeu 
que não armamos pegadinhas. O que eles vêem na 
comunicação é o que está nas lojas. Por isso, muitos se 
convenceram de que essa é a melhor hora para comprar 
um carro nosso”, analisa.

Se a Ford está em plena colheita dos frutos de um 
processo que contou com forte trabalho institucional em 
seu início, no HSBC a meta é aproveitar o ano morno, 
quase frio, para contrariar a ordem tristemente estabe-
lecida e tornar conhecidos os produtos e serviços mais 
importantes do banco. “No que diz respeito especifica-
mente à nossa atuação no Brasil, 2009 será marcado 
por uma grande mudança, possível graças ao sucesso 
do trabalho que fez evoluir e deu reconhecimento à 
nossa marca no País”, explica o diretor de marketing 
do grupo, Marcelo Velloso.

De março de 1997, quando se estabeleceu no 
País como HSBC Bamerindus S/A, até 2008, os 

esforços do grupo foram majoritariamente institu-
cionais, para solidificar a marca no mercado. “Neste 
ano, felizmente, chegamos a níveis muito positivos 
de retorno desse trabalho”, constata Velloso. “Isso 
nos dá liberdade para começar a colocar em prática 
uma estratégia de marketing capaz de explorar 
melhor os pontos positivos dos nossos produtos e 

Outros setores brasileiros que encontraram a crise 
em meio a concorrências efervescentes foram os de 
telefonia, transmissão de dados e TV por assinatura. 
Na acirrada luta para ganhar corações, mentes e 
bolsos dos usuários de celular, num mercado que 
perde rapidamente porteiras e divisórias (a última 
delas caiu com a lei da portabilidade, que libera o 
consumidor para levar seu número para a operadora 
que desejar), a Vivo, líder de mercado com 45 milhões 
de assinantes, decidiu que, nestes tempos de crise, 
mais importante do que conquistar territórios alheios 
é preservar os que possui.

No período do Natal, numa tentativa assumida de 
agradar a seus clientes fiéis, a operadora criou uma 
promoção em que bastava o assinante se cadastrar 
para falar dez minutos pelo preço de um. Recen-
temente, em outro afago na turma já cadastrada, 
lançou uma campanha para premiar qualquer recarga 
acima de R$ 12 em celular pré-pago com minutos ex-
tras, pacotes de torpedos ou vale-compras de até R$ 
400. Em abril, todos os participantes desta segunda 
promoção serão envolvidos em um sorteio adicional 
de uma casa, um carro e R$ 20 mil em dinheiro.

“Apenas para que se tenha uma idéia: serão 600 
mil prêmios por dia, ou sete por segundo, até abril”, 
contabiliza a diretora de imagem e de comunicação 
da operadora, Cris Duclos. “O indivíduo conectado 
troca limites por possibilidades. Nossa posição não 
é de ataque, até porque somos líderes. Estamos 
certos de que nossos pacotes oferecem os melhores 
serviços e as tarifas mais interessantes. Temos nossa 
própria história e o melhor, neste momento, é contá-
la bem”, completa Cris. A Vivo também optou por 

variado de pacotes individuais (o mais barato deles 
custa R$ 49,90) e empresariais, com capacidade de 
transmissão de até 30MBs.

Recentemente, com a Telefônica Digital, a em-
presa entrou no mercado de televisão por assinatura 
via satélite. “Os índices de crescimento da banda 
larga no Brasil têm superado, em muitos momen-
tos, os da telefonia celular. Ela torna as pessoas 
mais informadas e produtivas”, destaca o diretor de 
publicidade da empresa, Luiz Carlos Pimentel. “A 
TV por assinatura tem trazido novos clientes para 
a banda larga — e vice-versa. Isso é possível porque 
criamos pacotes diversificados nas duas frentes, 
para massificar e democratizar o acesso aos dois 
serviços”, acrescenta o diretor.  

não reduzir as verbas de publicidade. “Não alteramos 
esses projetos. Continuamos a ser um dos dez maiores 
anunciantes do País”, lembra a diretora.

Na Telefônica, os caminhos para enfrentar a crise 
passam pela massificação da banda larga, da telefonia 
fixa e da TV por assinatura. Na telefonia fixa, a empresa 
apostou no pacote de entrada Fale e Navegue, que dá 
ao assinante uma linha para ligações locais e internet 
discada sem limites por R$ 39,90. O serviço de acesso 
à internet em banda larga Speedy oferece um cardápio 

O desafio da telefonia

serviços. Iremos concentrar esforços para divulgar 
melhor nosso segmento Premier, de varejo seletivo, 
o HSBC Empresas, para clientes empresariais, o 
crédito imobiliário, nossos cartões, os produtos de 
previdência, seguros e investimentos. Esta será a 
grande mudança que faremos no marketing do HSBC 
neste ano”, acrescenta. 

O HSBC Bank Brasil S/A é uma subsidiária da HSBC 
Holdings, um dos maiores conglomerados financeiros 
do mundo. Com sede em Londres e ativos de cerca de 
US$ 2 trilhões, o grupo atua em 82 países da América, 
Europa, Ásia, Oriente Médio e Oceania.

Na avaliação de Velloso, a imagem de solidez do 
grupo é um ótimo ponto de partida para qualquer 
projeto de marketing, entre eles os que serão adotados 
na próxima fase. “O HSBC tem se destacado positi-
vamente em meio à turbulência. Fomos um dos raros 
bancos de origem britânica que não receberam ajuda 
do governo. Agora mesmo, em 2009, fomos eleitos 
pela conceituada revista The Banker, pelo segundo ano 
consecutivo, a marca do setor financeiro mais valiosa 
do mundo”, diz. 

“Além disso, no final do ano passado a consulto-
ria suíça Covalence nos identificou como a empresa 
mais ética em meio a 541 grupos multinacionais 
de 18 setores, entre eles Intel, Unilever, Marks and 
Spencer, Xerox, Alcoa, Rio Tinto, General Electric, 
Dell Computer e DuPont. É claro que isso tudo ajuda 
muito”, conclui Velloso.

Campanha do Carrefour destaca negociações com fornecedores

Na Telefônica, caminhos para enfrentar a crise passam pela massificação da banda larga, da telefonia fixa e da TV por assinatura
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Criatividade
A rede de supermercados Carrefour, presente no 

País há 33 anos, com 770 unidades em 17 Estados, tem 
no marketing criativo a principal arma para enfrentar a 
crise. O grupo, que emprega cerca de 62 mil pessoas, 
aposta nas promoções e no estreitamento das relações 
com o consumidor para continuar crescendo.

No País, o Carrefour mantém a previsão de in-
vestimento total de R$ 1 bilhão para este ano e igual 
valor para 2010. De acordo com o diretor de marketing 
corporativo da rede, Rodrigo Lacerda, o movimento nas 
lojas não tem revelado queda no consumo. “Mas o Brasil 
sente de alguma forma os efeitos da crise global. Temos 
trabalhado principalmente em ajustes na estratégia de 
comunicação”, afirma. “Mostramos ao consumidor que 
temos qualidade, melhores preços e excelentes condições 
de pagamento.”

Nos períodos de crise, o 
consumidor quer ser “pilo-
to”, avalia Lacerda. “Nós o 
ajudamos a estar no con-
trole, facilitando suas deci-
sões de compra”, explica. As 
campanhas mostram que 
a empresa compra mais 
e, por conta dos acordos 
com os fornecedores, pode 
oferecer preços mais baixos. 
Outro elemento que recebe 
ênfase é a existência do 
banco próprio, um fator de 
incentivo em época de seca 
nas torneiras de crédito. 
Hoje o Carrefour tem 8,5 
milhões de cartões nomi-
nais ativos.

Lacerda destaca que 
a empresa trabalha para 
oferecer a maior variedade 
possível de produtos, da 
marca premium aos simila-
res mais baratos. “Quando 
há uma queda na renda fa-
miliar, o consumidor prefere 
preservar as compras asso-
ciadas aos filhos e a outros 
membros da família”, expli-
ca o executivo. “Nesse caso, 
é preciso ter variedade para 
que ele possa economizar 
em outros produtos.” A 
estratégia tem sido reforçar 
também a oferta de produ-
tos de marca própria.

A comunicação do Carre-
four sugere o consumo cons-
ciente, estimulado, sobre-
tudo, pelas promoções. Há 
descontos todos os dias da 
semana, sempre focando um 
setor do varejo. Aos domin-
gos, frutas, legumes e verdu-
ras têm 10% de desconto. Às 
quintas, o consumidor ganha 
5% nas compras efetuadas 
no açougue.

Se as pessoas continu-
am consumindo normal-
mente os produtos do setor 
de alimentação, percebe-se 
maior cautela na aquisição 

de bens duráveis. Para manter o ritmo das vendas, 
o Carrefour realiza promoções como a Toque de Re-
quinte. De fevereiro a maio, os clientes ganharão selos 
de R$ 10 em compras no setor de bazar (utilidades 
domésticas para mesa e cozinha, brinquedos, livraria e 
cultura, ferramentas, automotivos, móveis, jardinagem, 
praia, esporte, pet, camping, limpeza, flores, colchões e 
material escolar). Com a cartela completa e mais um 
complemento em dinheiro, recebem um produto do 
setor de porcelanas.

Durante o carnaval, as promoções envolveram espe-
cialmente sorvetes, frutas, ventiladores e condicionadores 
de ar. Diante do costume brasileiro de programar churras-
cos nesse período, foram comercializadas 4,5 toneladas 
de carnes especiais e realizadas vendas casadas promo-
cionais entre os setores de bebida e açougue.

Fora isso, os clientes do Cartão Carrefour têm 
vantagens com o Programa Descontão. Cada dia há 
uma linha de produtos em promoção. Os descontos 
variam de 5% a 20%. “Todo esse trabalho criterioso 
depende, entretanto, de uma comunicação clara e 
efetiva”, explica Lacerda. “Isso justifica o cuidado com 
a atualização das informações disponíveis no portal e 
nos tablóides da rede.”

No final de fevereiro o Carrefour estreou a cam-
panha “Megamarço” (criação da AlmapBBDO), com 
a apresentadora Ana Maria Braga acompanhada de 
funcionários da área comercial da rede. A idéia é des-
tacar as grandes negociações com os fornecedores, 
que garantem ao grupo a possibilidade de oferecer 
preços atraentes. Em março, a empresa anunciou sua 
nova agência, a F/Nazca S&S. à

Na Telefônica, caminhos para enfrentar a crise passam pela massificação da banda larga, da telefonia fixa e da TV por assinatura
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A TV por assinatura tem trazido 
novos clientes para a banda larga 

— e vice-versa. Isso é possível porque criamos 
pacotes diversificados nas duas frentes, para 
massificar e democratizar o acesso 
aos dois serviços.

Luiz Carlos Pimentel, diretor de publicidade 

da Telefônica 

É hora de calibrar o olhar sobre a 
inteligência competitiva, a gestão do 

conhecimento e as novas formas de comunica-
ção. Investimos fortemente no relacionamento 
com o cliente, em produtos que atendam às 
novas necessidades das famílias, em res-
ponsabilidade social e também na 
comunicação pela via digital.”

Romeo Busarello, diretor de marketing da 

construtora e incorporadora Tecnisa

Conselhos em tempos de crise
O que os especialistas em marketing estão fazendo nas corporações em que atuam  

para amenizar os efeitos da retração econômica

Adotamos um plano arrojado, bati-
zado por nós de Postura Predatória. 

Baseamos o trabalho em quatro pilares: ma-
nutenção de todas as verbas de marketing e 
de publicidade; lançamento de um programa 
de financiamento para nossas concessionárias 
nas vendas de carros novos recebendo usados 
como parte do pagamento, um dos nós da crise; 
concessão de descontos e de financiamentos 
interessantes para clientes de carros novos; e 
fortalecimento do mais ousado plano 
de fidelidade do mercado.

Antônio Baltar, gerente geral de  

marketing da Ford do Brasil

Vamos colocar em prática uma es-
tratégia capaz de explorar melhor 

nossos produtos e serviços. Concentraremos 
esforços para divulgar melhor nosso segmento 
Premier, de varejo seletivo, o HSBC Empresas, 
para clientes empresariais, o crédito imobiliário, 
nossos cartões, os produtos de previdência, 
seguros e investimentos. Essa será a grande 
mudança que faremos no marketing 
do banco neste ano.

Marcelo Velloso, diretor de marketing do HSBC

Nossa posição não é de ataque, 
até porque somos líderes. Estamos 

certos de que nossos pacotes oferecem os me-
lhores serviços e as tarifas mais interessantes. 
Temos nossa própria história e o melhor, neste 
momento, é contá-la bem. A Vivo também 
optou por não reduzir as verbas de publicida-
de. Continuamos a ser um dos dez 
maiores anunciantes do País.

Cris Duclos, gerente de imagem e de 

comunicação da Vivo

Mostramos ao consumidor que 
temos qualidade, melhores preços 

e excelentes condições de pagamento. Nos 
períodos de crise, ele quer ser piloto. Nós o 
ajudamos a estar no controle, facili-
tando suas decisões de compra.

Rodrigo Lacerda, diretor de marketing 

corporativo do Carrefour
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A ação dá prosseguimento à campanha “Economiza 
Brasil”, lançada em dezembro, e faz parte da estratégia 
de marketing da rede. A proposta é estimular a compra 
inteligente para que o consumidor possa driblar os efei-
tos da crise econômica mundial. “Contamos aos nossos 
clientes um pouco dos bastidores das comercializações 
que realizamos, reforçando nosso compromisso de 
oferecer preços competitivos e condições especiais de 
pagamento”, diz Lacerda.

Conhecimento
O mercado imobiliário, com seus produtos por de-

finição mais caros, é outro que pode ser impulsionado 
por estratégias inteligentes de marketing. Que o diga 
o professor Romeo Busarello. Quando no interior de 
Santa Catarina, com os pais, Busarello costumava 
falar no musical dialeto trentino, dos antepassados 
italianos. Em São Paulo, onde atua como diretor de 
marketing da construtora e incorporadora Tecnisa 
e professor em cursos de MBA da ESPM, pratica 
diariamente os múltiplos idiomas da inovação. Em 
tempos de crise, ele dedica atenção redobrada às 
linguagens da mudança.

“É hora de calibrar o olhar sobre a inteligência com-
petitiva, a gestão do conhecimento e as novas formas 
de comunicação”, afirma. Como receita de sucesso em 
disputas renhidas, Busarello sugere investimento na 
aquisição de novos saberes, capazes de decifrar os enig-
mas apresentados pelos mercados em metamorfose. 
“Há muitos profissionais da área que hoje atuam como 
gerentes de brindes, com formação inadequada, conhe-
cimento reduzido e quase nenhuma leitura”, lamenta. “O 
marketing tem hoje muitos engenheiros, publicitários, 

músicos; ou seja, pessoal vindo de outras áreas.”
De acordo com o profissional, transformar a crise em 

oportunidade depende da aquisição de conhecimento. 
“É preciso conhecer os fundamentos do marketing, ter 
contato com a literatura clássica, mas também aprender 
a aplicar a teoria aos ambientes em constante trans-
formação”, explica.

Desde 2001 na Tecnisa, Busarello enfrentou e 
venceu diversos desafios na empresa, lidando com 
os quatro “Ps” do marketing (produto, preço, praça e 
promoção) e com outras tarefas, muitas delas iniciadas 
por “R”, como reciclagem, reinvenção, redescoberta e 
renovação. Dessa forma, contribuiu decisivamente para 
o crescimento da empresa fundada em 1977 por Meyer 
Joseph Nigri, então estudante de engenharia civil da 
Politécnica da USP.

Essas experiências serviram como vacina para a 
crise atual, que faz vítimas principalmente no mercado 
imobiliário. “Além da atividade prática de todos os dias, 
conta a formação permanente da liderança”, afirma 
Busarello. “Nesse campo, dedico 70% do meu tempo 
à leitura informativa e 30% ao exame de temas ligados 
à área de negócios em geral”, revela.

Segundo ele, a corporação, especialmente nos 
momentos de crise, precisa fazer com que esses 
saberes sejam compartilhados com as equipes. 
“Nesse caso, é preciso ter capacidade de evangelizar”, 
ressalta. “Minha pedagogia é aquela da presença, 
da conversa informal constante, do aprendizado 
recíproco em todos os momentos.”

Inspirada na comunicação da sinergia, a equipe de 
marketing da Tecnisa vem ousando e correndo riscos. 
Em 2002, por exemplo, a organização foi pioneira na 

estratégia de vender imóveis regularmente pela in-
ternet. Em 2003, demolindo preconceitos, implantou 
o conceito de empresa gay-friendly, com produtos 
especificamente projetados para esse segmento. Dois 
anos depois, a companhia lançou o conceito wellness, 
marcado pela construção de espaços como o pet care 
e o rock center.

Em 2006, entrou no ar o blog corporativo, um 
canal de relacionamento com os clientes e o mercado, 
o primeiro do segmento imobiliário no Brasil. No ano 
seguinte, inovou novamente ao utilizar o Flickr, o Sli-
deShare e o Second Life. Por conta dessas experiências, 
foi citada por Philip Kotler, o superguru do marketing 
planetário, como exemplo a ser seguido na construção 
de estratégias inovadoras de marketing.

Segundo Busarello, essas ações criativas já se 
constituem num primeiro antídoto contra a crise. “In-
vestimos fortemente no relacionamento com o cliente, 
em produtos que atendam às novas necessidades 
das famílias, em responsabilidade social e também na 
comunicação pela via digital”, afirma.

Em épocas de crise, as pessoas se tornam mais 
seletivas e prudentes e muitas vezes fogem da ten-
tação dos pontos-de-venda, conforme os estudos 
de comportamento de consumo. Consciente dessa 
realidade, a Tecnisa tem trabalhado com afinco no 
estabelecimento de canais de comunicação pela inter-
net, nos quais o consumidor pode obter informações 
prévias e detalhadas sobre o empreendimento e o 
eventual rito de compra. 

Os conselhos estão postos. Que a criatividade e o 
talento façam com que a crise doa menos.

*Colaborou Walter Falceta Jr.  
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