
36 Brasil Econômico Segunda-feira, 2 de agosto, 2010

CONSUMO POPULAR

PAULO VIEIRA LIMA

Publicidade verde, conceito surgido
em tempos de sustentabilidade
Consumidor disposto a pagar
mais, se o produto oferecer
algo além de marca e preço

O mercado consumidor está
em transição e uma das carac-
terísticas desta mudança é que
em todas as faixas de público e
independentemente das re-
giões, a qualidade e o compro-
misso com a sustentabilidade,
o respeito à natureza e à pessoa
são fatores determinantes para
o sucesso de um produto. Em
Minas Gerais , o publicitário
Khacyos Rezende, diretor da
Recíproca Comunicação, ana-
lisa o estudo “Futuro Sustentá-
vel” feito pelo grupo francês
Havas. O trabalho indica que
86% dos brasileiros recom-
pensariam fornecedores eco-
logicamente corretos. Eles não
se importariam se as empresas
cobrassem até 10% a mais para
os produtos sustentáveis e de
boa qualidade. Neste cenário, a
publicidade também é levada à
transformação, comenta Re-
zende. Entramos na fase da
“publicidade inteligente”, en-
fatiza o diretor da Recíproca.
É, na sua opinião, uma deter-
minação dos consumidores
envolvidos em questões afina-
das com o futuro. A ordem é ir
além da simples promoção,
com foco em campanhas para
agregar valor contemporâneo.
As campanhas dentro deste es-
pírito devem ser criadas de
maneira a ter adequação para
todos os meios e públicos. A
publicidade, diz Khacyos Re-
zende, deve transformar rela-
cionamentos comerciais em
verdadeiras alianças globais
com interferência positiva na
sociedade, enfatizando a res-
ponsabilidade social do anun-
ciante frente aos desafios da
construção de melhores con-
dições para todos. ■
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Diretor da Recíproca Comunicação

TRÊS PERGUNTAS A...

O novo perfil do consumidor
exige mudanças na publicidade,
valoriza a qualidade e coloca
em xeque a mística das marcas.

Publicidade inteligente
não é aquela que visa
a conquista de prêmios?
Não. É exatamente o contrário.
Prêmio é conseqüência.
Inteligente é ir direto ao interesse
e à satisfação do cliente,
hoje marcados por valores
ambientais e culturais.

Como transitar em um
universo onde as marcas
ainda são um grande apelo?
Hoje há algo mais forte que
a marca para a sobrevivência das
empresas. Seja qual for a empresa
e o produto, a qualidade é
imprescindível, em geral. Portanto, a
mensagem precisa conter elementos
que ultrapassem o trivial. Não basta
uma criação bonita e impecável.

Vale dizer que a publicidade
inteligente abandona o

imperativo compre, faça...
Ela pode até ser impositiva,
porque acredita no conceito
transmitido na mensagem.
Entretanto, leva à reflexão.
Não dá para acreditar que
uma pessoa nos dias atuais
aceite uma informação sem
checar a veracidade.
O consumidor recebe uma
avalanche de informações por
muitos meios de comunicação
e, em alguns, casos está mais
esclarecido do que o fornecedor.

O cobiçado varejo
da periferia no foco
das grandes redes

Nas periferias das grandes cidades
as principais redes do varejo
estão chegando onde só as micros
e pequenas empresas atendiam
a demanda. Organizações como
a Associação Brasileira de
Lojistas de Shopping consideram
irreversível esta nova configuração
do mercado. Porém, em atenção
ao equilíbrio de forças do poder
econômico, é provável que
o Ministério da Fazenda exija mais
rigor no acompanhamento das
fusões e incorporações para
não inviabilizar a sobrevivência
do comercio regional.

Risotto Mix altera
cardápio em busca de
popularidade e lucro

Empresas identificadas com um
público mais sofisticado continuam
planejando conquistar outros
consumidores. É o caso da Risotto
Mix, franquia especializada em
culinária rápida, que anuncia
alterações em seu cardápio,
popularizando os menus. A marca é
rígida na manutenção da qualidade,
porém flexibiliza na adaptação dos
pratos para se adequar ao poder
de compra de seus novos clientes.
Segundo a Risotto Mix, isto
significará mais vendas e
rentabilidade aos franqueados.

Enfim, não se cortam
mais sachês de
mostarda com os dentes

O brasileiro Leopoldo Almeida
investiu mais de R$ 200 mil
no desenvolvimento do Khort,
um produto que facilita a utilização
dos sachês com temperos para
sanduíches Almeida já superou
a marca de 50 mil peças vendidas
e recebeu o prêmio “Best
Invention of the Americas” em
Pittsburgh, EUA. Sua invenção,
patenteada em vários países,
é bem aceita, principalmente
nos bares e lanchonetes onde
o consumidor não precisará mais
abrir com o dente as embalagens
de mostarda e ketchups.

Não importa o segmento, o consumidor brasileiro é mais receptivo à publicidade rápida, de linguagem simples e direta

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 36.
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