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CONSUMO POPULAR

PAULO VIEIRA LIMA

EXPRESSAS

iPhone, um sonho de
consumo que pode se
tornar realidade em breve
Na avaliação de Roger Solé, diretor
de marketing da Tim, o iPhone já é
um sonho realizável para a grande
massa de consumidores
brasileiros. A declaração revela
ânimo renovado desde que foi
lançado um modelo por R$ 999,00
e opção de parcelamento.
Há menos de um mês, Sole
reconhecia que o público não
comprava o produto pelo alto
preço e agora, mesmo sem falar
em números, revela que a TIM
deve comercializar 50% a mais em
relação ao número de aparelhos
vendidos antes da promoção.

Qualidade do leite
mexe com a vida
dos produtores
Agências terão atendimento para quem gostaria de ter cartão de crédito e uma conta corrente diferenciada

Santander tem planos para seduzir
e conquistar clientes mais populares
A nova classe média não é só
consumidora em potencial.
Bancos, como o de origem
espanhola, querem tê-la como
investidora e cliente especial

O Santander agiliza a sua aproximação com a classe média.
Uma conta corrente diferenciada está entre os produtos que o
banco reserva para acolher os
clientes saídos das camadas
mais simples da população. Cartões de crédito formatados para o novo público também integram o pacote de ofertas. Segundo Eduardo Álvarez, superintendente do segmento espe-

cial da instituição, o objetivo
não é apenas ampliar a base de
clientes. Com esse público o
banco atende a uma necessidade de mercado onde cabe orientação para as pessoas perceberem a viabilidade de investimentos rentáveis e adequados
à sua realidade. É o caso do fundo recompensa especial, com
aplicação inicial de R$ 1mil,
movimentação de R$ 100,00 e
taxas de administração de
1,6% ao ano. O executivo vê a
nova classe média se consolidando como grupo economicamente ativo. Nas relações com
os clientes desse perfil, o San-

“

É preciso evitar o
risco da negativação.
Negócios bons
são os que perduram
no tempo

tander estimula o hábito de
poupar e fortalece os mecanismos internos que trabalham na
recuperação de correntistas
que, por alguma razão, ficaram
inadimplentes. A intenção é
promover a reestruturação de
operações, trazendo de volta
quem passou por dificuldade e
evitando o risco de negativação. Para o superintendente, os
bons negócios são os que perduram no tempo. Dentro do melhor estilo de educação financeira, Eduardo Alvarez prevê a
conquista dessa clientela, que
está se acostumando a usar o
crédito de maneira consciente.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 28.

TRÊS PERGUNTAS A...
Carlos Della Rocca/Divulgação

O banco prepara condições de
inclusão ampla dos novos
consumidores e acredita no
sucesso de produtos próprios
para o segmento

O novo consumidor já
está preparado para o
uso do cartão de crédito?

...Eduardo Alvarez
superintendente Segmentos PF
Segmento Especial

Colocamos toda a estrutura
para orientar nosso cliente.
Como fazemos com os
correntistas e investidores
de maior poder aquisitivo,
também damos tratamento

especial a quem faz parte
do grupo de pessoas
em ascensão econômica.

Quando a questão
é investimento, até onde
é possível ir além
da caderneta de poupança?
A orientação financeira abre
perspectivas infinitas.
A diferença é que vamos estimular,
sempre, novas alternativas
de aplicação. Claro que as opções
oferecidas são formatadas
e adaptadas a cada cliente.

Com este formato de
atendimento não há
hipótese de insatisfação?
No caso do Santander, entendemos
que o cliente é exigente.
Quer resposta na hora e sabe
usar as redes sociais. Antes
que surja um problema, nos
antecipamos na resolução e
procuramos propagar a eficiência
do serviço utilizando o que há de
melhor em credibilidade. Valem
parcerias com setores do varejo
e o testemunho positivo dos
clientes, o tradicional boca a boca.

Os pecuaristas estão discutindo
como atender as novas exigências
sobre a qualidade do leite
produzido no país. Uma das
normas impõe o controle total do
manejo do gado até a ordenha.
As determinações passam a valer
a partir de 1º de julho. Lideranças
do setor se apressam na tentativa
de esticar o prazo. A Leite Brasil,
Associação Brasileira dos
Produtores de Leite, quer prorrogar
a data para que, principalmente
o pequeno criador de gado, tenha
mais tempo para se adaptar.

Danone ajuda a
reflorestar a
Mata Atlântica
A empresa leva a alunos e
professores a Cartilha Ecológica
em sequência à campanha
de reflorestamento da Mata
Atlântica. A ação Danoninho para
Plantar, que ofereceu sementes
de árvores à garotada, foi bem
sucedida, Segundo a empresa,
reflorestou 100 mil metros
quadrados de mata. Agora,
a cartilha incentiva práticas
de conscientização sobre a
biodiversidade brasileira.
O material está disponível
gratuitamente no site
www.danoninho.com.br/escolas.

