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Making of

Fé no futuro.
E Coca-Cola
na mão

Mídia & Marketing

DIVULGAÇÃO

Melina Costa

Poucos setores são tão pulveriza-
dos quanto o das academias de
ginástica. São cerca de 18 mil em-
presas no Brasil – muitas de bair-
ro e informais –, que dividem um
faturamento total de R$ 2,5 bi-
lhões. Grande parte das empre-
sas que se tornaram redes e hoje
ocupam a liderança apoia-se em
variações da mesma estratégia: a
sofisticação do serviço ofereci-
do. Assim surgiram as aulas de
lambaeróbica, o personal trai-
ner e mimos como um avatar
que simula, no computador, o
efeito emagrecedor dos exercí-
cios. A popularização – fenôme-
no que atingiu as líderes de vá-
rios setores da economia com a
ascensão da classe C – só come-
çou agora.

O grupo paulista Bio Ritmo,

dono de 22 academias do mesmo
nome e da tecnologia do avatar
em questão abriu, em pouco
mais de um ano, 12 unidades da
Smart Fit, sua marca de baixo
custo.

Um aluno da Bio Ritmo paga
mensalidades entre R$ 120 e R$
380 e pode fazer 30 tipos de au-
las. Por valores entre R$ 49 e R$
99, o cliente da Smart Fit só tem
acesso a esteiras, bicicletas ergo-
métricas e equipamentos de
musculação. “Percebemos que

60% dos alunos Bio Ritmo só fa-
zem esteira e musculação”, diz
Edgard Corona, fundador e pre-
sidente do grupo Bio Ritmo. “Pa-
ra esse público, e para atrair a
classe C, criamos um modelo
que segue a filosofia Southwest
(referindo-se à companhia aérea
americana de baixo custo).” O
novo negócio agradou a gestora
de recursos Pátria, que adquiriu,
no fim do ano passado, 50% do
capital do grupo Bio Ritmo.

Para cobrar menos, Corona

simplificou ao máximo a opera-
ção da Smart Fit. As matrículas
podem ser feitas pela internet. O
número de instrutores é a meta-
de na comparação com as acade-
mias da marca Bio Ritmo e os mi-
mos – do avatar aos professores
que ligam para cobrar alunos fal-
tantes – ficaram de fora.

Assim como o serviço, o resul-
tado financeiro da rede Smart
Fit é mais modesto. A margem
de lucro da cadeia equivale a um
terço daquela atingida pelas aca-

demias Bio Ritmo. É o número
de unidades que terá de compen-
sar essa diferença – até agora, o
grupo de academias de baixo cus-
to não é lucrativo.

A estratégia para entrar no
azul consiste na concentração
de várias unidades em uma mes-
ma região – o que tem se provado
o maior desafio de Corona. A difi-
culdade está em encontrar imó-
veis. Os pontos precisam estar
localizados perto da classe C e o
preço do aluguel tem de permitir

as mensalidades reduzidas. “Es-
tamos disputando imóveis com
a Casas Bahia e os supermerca-
dos. Todo mundo quer ficar per-
to desse público e os preços ex-
plodiram”, diz Corona.

Nesse cenário, o empresário já
diminuiu a previsão de abertura
de unidades da Smart Fit de dez
para cinco em 2011 e ainda testa
o valor ideal de mensalidade pa-
ra fechar a conta. A previsão é
que a rede de baixo custo atinja o
lucro em 2013.

Modelo de baixo custo
na academia de ginástica
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É recorrente a definição da Coca-
Cola como uma empresa de mar-
keting, e não como uma fabrican-
te de refrigerantes. A ideia é sim-
ples de entender. A companhia

americana é uma das que melhor
utilizam as ferramentas de co-
municação para se vender. Mui-
tos de seus slogans viram hits
mundo afora e inúmeros de seus
comerciais servem de referência
para outras indústrias em seus
negócios.

Por isso mesmo, quase sem-
pre as ações de marketing da Co-
ca-Cola são investigadas não só
pela concorrência, mas também
por estudiosos de marketing.

Uma das peças lançadas para
atender o mercado latino nos Es-
tados Unidos está causando co-
mentários entusiasmados e mui-

tos acessos no YouTube.
Sob a trilha sonora da canção

Whatever, da banda Oasis, garo-
tos do coro Young People’s Cho-

rus, de Nova York, participaram
da gravação realizada na própria
cidade. Com criação da agência
Santo, de Buenos Aires, o filme
tem ritmo de documentário. En-
quanto as crianças cantam, sur-
gem comparações que apontam,
por exemplo, que, para cada notí-
cia trágica, há outra que faz tudo
valer a pena. Para cada tanque de
guerra produzido no mundo,
saem das linhas de produção 131
mil bichos de pelúcia. Diante de

pessoas corruptas, há milhares
que doam sangue. As oposições
dão um tom quase político na
mensagem, um recurso nada
usual nas iniciativas de compa-
nhia. Tomar Coca-Cola, obvia-
mente, foi colocado do lado das
coisas boas.

O comercial terá uma versão
para o Brasil, que está sendo de-
senvolvida. Não há detalhes no
momento, como informa a asses-
soria da Coca-Cola. / M.R.
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Marili Ribeiro

Depois das butiques criativas,
apontadas como alternativa pa-
ra oferecer ao anunciante práti-
cas diferentes das redes de agên-
cias vinculadas aos conglomera-
dos de comunicação com suas
soluções em linha de produção,
agora surge uma nova onda: a
das agências sob medida. Duas
delas, a Tailor Made, de Paulo
Giovanni, e a Idealista, de Silvio
Matos, chegam ao mercado nes-
te começo de ano com esse dis-
curso.

Os dois profissionais, com vas-
ta experiência no meio publicitá-
rio, alegam que, no ritmo em que
avançam as mudanças no negó-
cio da comunicação, a dinâmica
da criação de mensagens publici-
tárias para atrair a atenção dos
consumidores ganha outros fó-
runs. Os números que indicam o
caminho das verbas de marke-
ting das empresas são prova de
que os anunciantes intensifi-
cam seus investimentos em ou-
tros canais, além dos comerciais
de televisão, anúncios impres-
sos e internet.

“Em dez anos a contratação
de serviços de marketing mu-
dou”, explica Giovanni. “Se, em
2000, 74% dos investimentos
dos anunciantes se concentra-
vam nos meios tradicionais com
campanhas publicitárias, agora
esse montante não chega a
48%.” Essa constatação, na opi-
nião de Giovanni, é decorrência
direta do fato de que a era digital
mudou a relação dos clientes
com o consumo. “Vender ficou
mais complicado. O cliente está
mais exigente, já que tem bem
mais informações sobre o produ-
to, e isso obriga a propaganda a
ser ainda mais especializada e re-
finada para atingi-lo.”

O novo modelo de negócio,
que tanto Giovanni quanto Ma-
tos perseguem, objetiva justa-

mente desatrelar a atividade da
agência do vício de “correr atrás
para fazer campanhas e garantir
dinheiro de mídia”, como diz
Giovanni. As agências traba-
lham com comissão em cima da
veiculação. “Na Tailor, seremos
remunerados por fee (trabalho)
e vamos atrás de soluções de co-
municação sem o peso de ter
que garantir a veiculação de cam-
panhas para conseguir receita”,
acrescenta Giovanni.

“O mundo ficou mais rápido,
a era digital mudou a dinâmica.
Na Idealista não existe essa his-
tória de briefing, o antigo mode-
lo em que alguém ia conversar
com o cliente e repassava a infor-
mação para a turma de criação”,
afirma Matos. “Aqui a relação é
diferente. Temos de ir para a reu-
nião com o anunciante prontos
para oferecer soluções que vão
impactar o resultado de vendas
dele”, completa. A agência terá
três áreas de atuação – produ-
ção, criação e desenvolvimento
de negócio – que vão trabalhar
em conjunto na busca de “solu-
ções de comunicação”.

Inspiração. A definição de
agência no modelo taylor made,
no sentido de atender às deman-

das específicas dos clientes/
anunciantes, tem, de certa for-
ma, identificação com os mode-
los de sucesso de agências de
propaganda que se consolida-

ram nos últimas anos no exte-
rior. Um dos casos mais vistosos
nesse ramo, que também desem-
barcou no fim do ano passado
no Brasil, é o da premiada agên-

cia de propaganda americana
Wieden + Kennedy.

Há 30 anos, os seus fundado-
res abriram as portas em uma ci-
dade do noroeste dos Estados

Unidos, Portland, no Oregon.
Ousaram sair do circuito da cria-
ção publicitária centrado na re-
gião leste, na Madison Avenue,
em Nova York. “A agência nunca
foi considerada uma ‘butique de
criação’, mas fugiu do padrão
usual”, diz Ícaro Dória, que, jun-
tamente com André Gustavo
Soares, responde pela operação
brasileira.

Independência. “Ao sair do
centro cultural da propaganda
nos EUA e ao mesmo tempo
manter-se independente dos
grandes conglomerados – são oi-
to escritórios e 1.100 funcioná-
rios –, a Wieden + Kennedy pre-
servou uma qualidade e uma li-
berdade criativa quase sem para-
lelo nesse mercado”, define Dó-
ria. “Dan Wieden, cofundador,
costuma dizer que prefere aca-
bar com a empresa a vendê-la ou
abrir o seu capital em Bolsa.” O
Brasil, aliás, abriga a oitava uni-
dade da agência no mundo.

A Wieden+Kennedy se pauta
por um atuação que, como des-
creve Dória, vai ouvir o proble-
ma do cliente para, depois de dis-
cutir com a equipe, voltar com a
solução, sem se importar com o
que Dória chama de “ditadura
do canal de mídia a ser usado”.
As respostas para melhorar as
vendas do cliente podem ser
uma simples camiseta de brin-
de, um site reestruturado, ou
uma ação no ponto de venda.

Com esse discurso, a agência
americana tem criado campa-
nhas televisivas para grandes
clientes, como a Nike (é da
Wieden+Kennedy o comercial
“Write The Future”, feito para a
Copa de 2010) e a cervejaria Hei-
neken, que tem seu último suces-
so no YouTube. Também é da
agência a premiada campanha
da linha de produtos de higiene
pessoal Old Spice, da Procter &
Gamble para os EUA.

Em busca da publicidade feita sob medida
Como alternativa à propaganda tradicional, agências investem na relação estreita com clientes para atender a demandas cada vez mais específicas

Tom otimista. Para cada tanque, 131 mil bichos de pelúcia

● Diversão & Vendas
O caminho para atingir os consu-
midores com mensagens publici-
tárias é entretê-los. Foi esse o
princípio do filme comercial da
Heineken, criado pela Wieden +
Kennedy de Amsterdã, que é su-
cesso de acessos na internet.

Desafio. Academia Smart Fit, em São Paulo: novo modelo ainda precisa chegar ao lucro

Rede Bio Ritmo, conhecida
pelos mimos que dá aos
clientes, cria a Smart Fit,
de preços modestos, para
acelerar sua expansão
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Mudança.
Giovanni, da
Tailor Made:
‘consumidor
exigente
obriga
propaganda
a ser mais
especializada’

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 jan. 2011, Primeiro Caderno, p. N6.




