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A montadora Hyundai foi 
alvo de uma punição poucas 
vezes aplicada na história do 
Conselho Nacional de Autor-
regulamentação Publicitária 
(Conar). Há alguns dias, a ple-
nária do Conselho de Ética do 
órgão determinou que a marca 
e sua agência de publicidade, a 
Z+, sofressem uma punição de 
divulgação pública.

A sentença significa que, nos 
próximos dias, jornais e revistas 
de grande circulação publica-
rão uma carta na qual o Conar 
manifesta sua desaprovação em 
relação à conduta que a mon-
tadora vem adotando em suas 
peças publicitárias nos últimos 
meses. O texto está em fase final 
de elaboração.

Desde o início de 2009, o 
Conselho de Ética do Conar 
julgou 11 processos movidos 
contra as campanhas publici-
tárias da Hyundai. Em todos 
eles, as reclamações eram as 
mesmas: o anunciante estava 
fazendo uso de dados de pes-
quisa cuja procedência não 
era devidamente comprovada, 
além de citar nominalmente 
seus concorrentes de forma 
considerada antiética.

Por notar que a empresa 
continuava mantendo o teor 
das campanhas, mesmo após 
as recomendações feitas pelo 
Conselho de Ética em cada um 
desses processos, o Conar de-
cidiu tomar uma medida mais 
drástica, tornando público o seu 
descontentamento em relação à 
postura da Hyundai. Vale ressal-
tar que, apesar de expor a marca 
de maneira negativa, tal medida 
não implica em nenhuma proi-
bição ou restrição à publicidade 
feita pelo anunciante.

De acordo com informações 
obtidas pela reportagem junto 
ao Conar, esse tipo de punição, 
mais severa do que as comumen-
te aplicadas pelo órgão, podem 
acontecer tanto por reincidência 
do anunciante em uma conduta 
considerada imprópria (como 
é o caso da Hyundai) como pela 
demora da marca em corrigir as 
campanhas, de acordo com o 
determinado pelo órgão.

Na história recente do Co-
nar, essa medida já foi aplicada 
outras três vezes: foram pena-
lizados o jornal O Liberal, a 
marca de ração animal Purina 
(da Nestlé) e a operadora de 
telefonia celular TIM.

Sucesso de vendas
Embora venha sendo alvo 

de críticas dos órgãos regula-
dores e do mercado publici-
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Hyundai é alvo de 
punição rara no Conar

A Millward Brown lançou, 
na semana passada, sua nova 
divisão: Firefly. O nome foi 
escolhido com base no con-
ceito de geração de insights e 
conhecimento profundo sobre 
temas diversos. Resultado de 
três anos de coleta de infor-
mações em diferentes países, 
a Firefly contará com 300 fun-
cionários ao redor do mundo 
e tem por objetivo reunir as 
melhores práticas da Millward 
Brown no que se refere a pes-
quisas qualitativas. 

“A Firefly combina a qua-
lidade de boutique e a cria-
tividade das nossas agências 
qualitativas com alcance glo-
bal. A integração das ofertas 
quantitativa e qualitativa for-
nece aos nossos clientes uma 
perspectiva sem paralelo na 
indústria”, comenta Valkiria 
Garré, diretora executiva da 
Millward Brown no Brasil. 

Na apresentação do novo 
braço no Brasil, a empresa – que 
no País faz parte do Grupo Ibope 
– revelou os resultados de uma 
pesquisa sobre quais os pontos a 
serem considerados pelas mar-
cas que desejam fazer uso das 
redes sociais para se aproximar 
de seus consumidores.

Conduzido durante três 
meses em nove países, entre 
eles Brasil, China e Estados 
Unidos, o estudo “As marcas e 
a dinâmica do consumidor nas 
redes sociais” mostrou, por 
exemplo, que ainda falta aos 
anunciantes a capacidade para 
eleger o momento correto para 
promover interação ou para 
tentar uma abordagem mais 
literária em relação a determi-

Pesquisa

Firefly alerta para 
comportamento das 
marcas em redes sociais

nados assuntos. 
Outros pontos vieram para 

confirmar aspectos já comen-
tados sobre como deve ser o 
comportamento das empresas 
nesses ambientes de relacio-
namento. Ficou evidente, por 
exemplo, que a marca deve 
se policiar para não invadir a 
navegação dos usuários, assim 
como deve sempre prezar pela 
transparência e pelo diálogo 
com seus consumidores. Ainda 

Fabiano Freitag, da Freitag Comu-
nicação, de Cascavel (PR), foi o gan-
hador do MacBook Pro, sorteado 
entre os leitores que participaram 
respondendo o questionário da 
pesquisa Veículos Mais Admirados: 
O Prestígio da Marca, promovida 
pelo Grupo M&M e realizada pelo 
Instituto Qualibest. Os resultados 
do levantamento serão divulgados 
em dezembro, na edição semanal 
de Meio & Mensagem.

Mais admirados

A Net, operadora multisservi-
ços via cabo, divulgou na semana 
passada os resultados de suas 
operações referentes ao terceiro 
trimestre de 2010. A receita líqui-
da da empresa chegou a R$ 1,4 
bilhão, alta de 16% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

Em contrapartida, o lucro 
líquido ficou em R$ 72 milhões, 
uma redução de 76% em relação 
ao mesmo período em 2009. Se-
gundo Márcio Minoru, diretor de 
relação com investidores da Net, 
o forte resultado negativo deve-
se a efeitos fiscais e tributários 
que influenciaram positivamente 
os valores do terceiro trimestre 
do ano passado.

Também em comparação ao 

Negócios

NET tem receita líquida de R$ 1,4 bi no 3o trimestre

terceiro trimestre de 2009, foram 
positivos os números relativos ao 
Ebitda (resultado aferido antes 
de juros, impostos, depreciação e 
amortização), que cresceu 14%, 
a receita média por assinante, 
que chegou a R$ 137,03 (alta de 
2%), além do churn (quantidade 
de usuários que trocam os servi-
ços pelo da concorrência), que 
baixou de 16% para 14,4%.

O serviço de TV por assinatura 
ganhou 183 mil novas assinatu-
ras (alta de 12% em relação ao 
terceiro trimestre de 2009) e 
ultrapassou a barreira de quatro 
milhões de assinantes. Quanto ao 
serviço de banda larga, 229 mil 
assinantes foram acrescentados à 
base, que superou os 3,3 milhões 

de clientes (incremento de 19% 
em relação ao terceiro trimestre 
de 2009). Mais da metade desses 
assinantes contratam velocidades 
de 3 mega ou superiores. 

Já as adições líquidas de 
telefonia fixa foram de 215 mil 
linhas, com o número total de 
assinantes chegando aos três mi-
lhões (20% superior ao terceiro 
trimestre de 2009). “Pela porta-
bilidade, recebemos mais de 500 
mil linhas. Temos uma taxa de 15 
linhas recebidas para cada linha 
doada”, disse o presidente da 
companhia, José Antônio Félix, 
que não quis divulgar o número 
de clientes que contratam os três 
serviços simultaneamente.

Jonas Furtado
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Valkiria: integração das ofertas 
quantitativa e qualitativa

Anúncio da Hyundai: consumidor não costuma questionar fonte da pesquisa

tário, a estratégia de comuni-
cação da Hyundai vem alcan-
çando o principal objetivo de 
todo anunciante: ampliar as 
vendas. Entre junho e agosto, 
a montadora ficou em primeiro 
lugar entre as marcas automo-
tivas que mais investiram em 
mídia, segundo o Ibope Moni-
tor, destinando um montante 
superior a R$ 356 milhões às 
campanhas publicitárias (ler 
mais à pág. 54).

Os números do setor auto-
mobilístico também comprovam 
que, polêmica ou não, a estra-
tégia publicitária da Hyundai e 
da Z+ surtiu resultado. Entre 
janeiro e setembro de 2010, a 
montadora já conseguiu vender 
30.990 automóveis, de acordo 
com dados da Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). No 
mesmo período do ano anterior, 
o total de vendas tinha sido de 
apenas 11.458 unidades. Ou 
seja, de um ano para o outro, a 
Hyundai conseguiu um cresci-
mento de 170,5% no mercado 

brasileiro de automóveis, do 
qual, atualmente, ocupa a fatia 
de 1,72%.

“Embora o mercado pu-
blicitário e os especialistas 
desaprovem as campanhas 
da Hyundai, acredito que o 
consumidor comum não note 
esse problema. Quando ele 
vê um anúncio da marca afir-
mando que ela é superior em 
algum quesito, assimila aquilo 
como verdade sem questionar 
a fonte da pesquisa”, opina o 
consultor Paulo Levi, especia-
lista em publicidade do setor 
automobilístico. 

Para ele, entretanto, a puni-
ção do Conar está correta. “Eu 
aplaudo esta decisão, pois acho 
necessário que o órgão de autor-
regulamentação se posicione de 
maneira firme para garantir que 
sua autoridade seja preservada”, 
acrescenta. Por alegar que ainda 
não tinha sido notificada oficial-
mente, a Z+ declarou que, por 
enquanto, não se posicionará 
sobre o assunto.

Bárbara Sacchitiello

segundo a pesquisa, é preciso 
sabe dosar a quantidade de pro-
moções e vantagens oferecidas 
aos internautas, assim como 
aceitar suas sugestões para 
que eles se sintam valorizados 
e parte de um processo. 

De acordo com os resulta-
dos, as táticas de conquista 
e aproximação devem ser 
baseadas naquelas praticadas 
em qualquer relacionamento 
humano, passando pelas fases 
de romance, familiarização, 
exposição e aceitação das di-
ferenças, estabilidade e, por 
fim, compromisso. 

Mariana Ditolvo
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