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Conquistar hoje o cliente do fu-
turo já faz parte da estratégia
das grandes empresas. Uma
maneira criativa encontrada
por Itaú Unibanco, Ipiranga,
Nivea e Mastercard foi a parce-
ria com a Estrela em uma versão
do Banco Imobiliário. Quem já
brincou sabe que uma das joga-
das mais lucrativas em uma

partida é a compra de uma
companhia. E agora estas em-
presas serão de verdade.

“O Itaú viu neste jogo uma
grande oportunidade de se
aproximar de crianças e jovens,
orientando, de forma lúdica,
como usar o dinheiro de ma-
neira consciente”, diz Cristiane
Magalhães, diretora de marke-
ting de negócios do Itaú Uni-
banco. A executiva acredita que
através do jogo seja possível

transmitir a mensagem de que o
dinheiro é um recurso escasso e
que as decisões envolvendo seu
uso refletem-se diretamente no
sucesso que a criança ou o jovem
terá na profissão, junto à família e
em seus sonhos de consumo.

O jogo também substituirá o
dinheiro de papel, presente na
versão antiga, por uma máquina
de débito e cartões da Master-
card. Vivo, Tam Viagens e Fiat são
outras companhias que apostam
na ideia. Para fazer parte do jogo,
ou da empreitada, cada uma de-
las pagará uma quantia para a Es-
trela, como se fosse anunciante.
Previsto para chegar às lojas em
agosto, a nova versão do Banco
Imobiliário é uma das grandes
apostas da fabricante de brin-
quedos para 2010.

Para Elizabeth Salmeirão, di-
retora da TNS Research Interna-
tional, trata-se de uma estratégia
eficiente para se aproximar do
futuro consumidor. “A empresa
pode não conseguir falar hoje di-
retamente com a criança ou com
o adolescente, mas já pode iniciar
uma relação com ele”, diz. “O
fato de a empresa estar de alguma
forma relacionada ao jogo pode
despertar neste jovem um senti-
mento positivo, pois ele associará
a lembrança da marca a uma ação
prazerosa”, afirma a especialista.

Continuidade
Elizabeth alerta que a estratégia
de aproximação não pode se li-
mitar a uma única iniciativa. “A
empresa precisa manter este re-
lacionamento para que consiga
colher os frutos no futuro.”A
executiva explica, ainda, que este
jovem, quando adulto, terá mais
condições de analisar o compor-
tamento da empresa do que o
consumidor atual. “As compa-
nhias precisam manter coerência
em relação ao que elas pregam e a
maneira como agem. O consu-
midor do futuro terá mais capaci-
dade para fazer essa análise.” ■

Banco Imobiliário para
garantir afinidade com marcas

MAIS INFORMAÇÃO

Análise
Jovem de hoje terá mais
condições que o cliente
atual de avaliar as ações
das empresas no futuro.
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Kimberly-Clark amplia linha de produtos sustentáveis

A iniciativa do Walmart
por produtos sustentáveis
estimulou a subsidiária
brasileira da Kimberly-Clark
a desenvolver o papel
higiênico Neve Naturali
com fibras 100% recicladas.
O passo seguinte foi mudar
a forma de embalar o produto,

“achatando” os rolos que,
posteriormente, fora do pacote,
retomam as características
usuais. A medida reduziu em
quase 25% o tamanho das
embalagens, economizando

espaço nas prateleiras
e no transporte. Além
disso, essas embalagens
receberam alças para
dispensar o uso de sacolas
plásticas. Resultado: além
da economia de custo,
o produto entrará nas
prateleiras da rede
americana em outros países.
A Kimberly-Clark também
já decidiu ampliar o novo
processo para outras
linhas de papel higiênico,
informa o diretor

de assuntos corporativos,
Marco Antônio Iszlagi.
O executivo identifica
a maior preocupação
do consumidor com o
meio ambiente. Entretanto,
nem sempre quer pagar
mais caro por isso
e nem ir muito longe
em busca dessa oferta.
Porém, se encontrar
as duas opções nas
prateleiras a preferência
é pelo produto mais
sustentável. Rita Karam

Itaú Unibanco, Mastercard, Ipiranga e Nivea tentam atrair crianças e adolescentes com presença em jogo

Iszlagi, da Kimberly-Clark:
foco em linha de produtos

mais sustentáveis

Fabricio Barreto

“A geração futura será
muito mais crítica
porque hoje é
educada dentro
dos conceitos de
sustentabilidade

Christiane Urioste,
diretora do Walmart

Marcela Beltrão
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 7.
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