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O entorno das grandes capitais
chama a atenção do setor imobi-
liário. Na cidade do Rio de Janei-
ro, a pressão por imóveis do Mi-
nha, Casa Minha Vida enfrenta a
escassez de terrenos e empresas
como a Fator Realty decidiram
investir em localidades como
Maricá, segunda maior cidade

do estado, próxi-
ma da Ponte Rio-
Niterói em uma
área em desenvol-
vimento. Ali, o
empresário Pau-
lo Fabbriani, pre-
sidente da Fator,
lançou o Vida No-
va Maricá, com
176 apartamen-
tos em cinco blo-
cos de quatro e

cinco andares, e promete que o
conjunto será um bairro e terá
urbanização ordenada. As unida-
des são de um, dois e três dormi-
tórios com infraestrutura de la-
zer, incluindo piscina e churras-
queira, e os prédios estão próxi-
mos de praias oceânicas como Ja-
coné, Ponta Negra e Itaipuaçu.

A Duratex coloca nos pontos
de vendas o piso laminado Du-
rafloor Way, um dos produtos
que têm a missão de se colocar
bem no consumo popular, se-
gundo prevê Alexandre Coe-
lho, diretor comercial da divi-
são madeira da empresa. A es-
tratégia de atender o público C
e D é parte do objetivo de am-
pliar a oferta com itens de pre-
ços acessíveis para o conjunto
da classe média. É de R$ 49,90
o metro quadrado do Way e o
piso é recomendado para uso
exclusivo em áreas internas e
secas de residências.

O cirurgião dentista Alan Rodri-
gues anuncia uma nova fase pa-
ra a Euro Orto, sua rede de clíni-
cas especializadas no sistema de
ortodontia autoligada. A tecno-
logia, que acelera o tratamento
e evita cirurgias, já é conhecida
do público A/B e a proposta de
Rodrigues é levar os mesmos re-
cursos às faixas de consumido-
res C e D. Ele aceitou o desafio
de expandir o atendimento por

considerar favorável investir
em um público em fase de cres-
cimento, ávido por receber aten-
ção e preocupado com a saúde e
aparência saudável. Alan Rodri-
gues baseia sua estratégia no su-
cesso com faixas de maior ren-
da e na pressão da demanda dos
novos consumidores para o que
ele define como a busca de um
sorriso bonito, serviço de alto ní-
vel e preço acessível.
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As redes sociais e o respaldo de
relatórios do Google Analytcs e
Adwords indicam os caminhos
da aproximação da loja virtual
Nova Flor (www.novaflor.com.
br) com os consumidores. A em-
presa utiliza o marketing digital
para seduzir clientes que antes
não estavam habituados a utili-
zar a rede mundial de computa-
dores para comprar e enviar flo-
res. Inicialmente criada para
atender à classe média emergen-
te, a empresa confirma a con-

quista desta faixa do mercado e
está ampliando presença no pú-
blico A/B, e jovens de todas as
faixas de renda, revela o geren-
te Juliano Souza. A loja tem for-
talecido ações no Twitter, Face-
book e Orkut. “Estar presente
nesses ambientes significa sem-
pre estar atentos a tudo que as
pessoas comentam sobre nós
nas redes, buscando atender as
dúvidas e elogios, criando uma
relação mais interativa com os
clientes”, finaliza Souza
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O mau atendimento garante
a certeza de perder clientes

Novidade nas gôndolas, a linha de higiene e limpeza doméstica
Amazon H20 — lava-louça e sabão em pó e em barra — é a aposta da
GTex Brasil na demanda por produtos sustentáveis. José Renato Intini,
gerente de marketing da empresa, cita o comportamento de vendas
deste segmento que, em 2010, cresceu mais de 6% e tende a
repetir o desempenho. “Amazon H2O, à base de babaçu, é 100%
biodegradável e a embalagem tem 85% menos plástico”, lembra Intini.

Os empresários estão diante da
imposição do cliente. Não se
perdoa o atendimento ineficien-
te, mesmo que o local seja con-
fortável, a apresentação seja ex-
celente e o produto ou serviço
tenha qualidade. A chave está
nas pessoas que atuam junto ao
público. Pesquisa da Vidi Sho-
pper House, especializada em
estudos de mercado, apurou

que se acentua a exigência do
cliente pelo envolvimento cada
vez mais humano dos profissio-
nais na linha de frente da recep-
ção ao consumidor. Marco Flá-
vio Cardoso, sócio-diretor da
Vidi, observa que esse requisito
é exigido em todas as camadas
sociais e, no caso do consumi-
dor emergente, é preciso um
pouco mais. Para este perfil de

cliente, é recomendável ter obje-
tividade, disposição para orien-
tar e não intimidá-lo, evitando
situações que de algum modo o
deixem constrangido. Para al-
cançar um desejável percentual
de satisfação, quem atende de-
ve ser capacitado, senão a res-
posta do consumidor será im-
placável: experiência ruim é
igual a cliente perdido.
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