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MUDANÇAS - Errar o percurso não é bom; pior é não tentar acertar a direção. Histórias de empresas que perderam
a direção não é novidade. O importante é o que elas fizeram para se reinventar e recuperar o mercado quase perdido
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mentou sua carteira de clientes. Porém, antes de se comprometer com esse tipo de
atendimento, Raphaella teve
que investir em um estojo de
maquiagem portátil e uma
maleta de camarim. Ao todo o
investimento foi de R$ 4mil.
“O retorno veio três meses. No
quarto mês já obtive lucro e
pude contratar um freelancer
para fazer penteados, assim
posso oferecer o tratamento
completo e fidelizar a maioria
das clientes”, justifica
No segmento de restaurantes, que parece ser difícil de errar, também podem ocorrer
mudanças para se adaptar
mais a clientela. O Bentô Japa,
inaugurado em Ipanema em
2009, na Aníbal de Mendonça,
teve a decisão, depois de dois
anos, de abrir uma filial na
Barra da Tijuca, no mesmo
modelo do primeiro.
A nova loja era num local
diferente, na praça de alimentação de um shopping e não
na rua. O resultado é que, com
o público diferente, a resposta
também não foi a mesma. De
acordo com os sócios Claudio
Versiane e Zeca Werneck, os
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nteligente é a empresa
que é direcionada pelo
cliente, respondendo
suas demandas prontamente. No entanto,
grande número de lojas e de
restaurantes, por exemplo,
têm projeto inicial e fazem
inauguração, mas depois
vêem que não é nada daquilo,
o publico é outro, o cardápio
não agrada, o preço está alto.
Rever projetos e realizar novas
pesquisas fazem parte da
adaptação no espaço. Mas
muitos se recusam a fazer tais
modificações e acabam por fechar as portas.
Segundo o consultor Luiz
Freitas, do Centro de Estudos
do Varejo, uma empresa pode
se reinventar em qualquer
momento: de crise ou de crescimento. O que muda são as
estratégias desenvolvidas para
alcançar o objetivo final. Em
épocas de crise as movimentações são mais cautelosas e
acontecem mais devagar. Em
épocas de crescimento a cautela também existe, mas processos acontecem com maior

velocidade.
“O importante para uma
empresa que quer se reinventar é ter planejamento bem estruturado e claro, com os riscos que surgirão, os desafios
que deverão ser ultrapassados, a força que deverá ser empregada e as possibilidades de
sucesso ou não”, avisa.
Freitas acrescenta que além
de ficar atento aos clientes, é
preciso estar atento a todo
mercado, e isto inclui os concorrentes. Conhecer o mercado no qual o seu negócio está
inserido aumenta as chances
de sucesso nos casos de mudanças. “Se a mudança for estratégica, como conquistar um
novo mercado, é melhor manter segredo. Se for a mudança
do negócio, a melhor solução é
trabalhar com transparência e
informar tudo o que está
acontecendo. Cada caso é um
caso”, orienta o concultor.
A maquiadora da clinica de
estética, Longevitá, na Barra
da Tijuca, Rafaela Bahia, resolveu, além de atender na clinica, ir até a casa das clientes
para atendê-las em casa.
Criou o ‘Make Express’, e au-

Raphaella resolveu bater na porta das consumidoras
clientes – a grande maioria dos
centros empresariais locais –
preferiam almoçar nos outros
restaurantes mais em conta e
que aceitavam o ticket alimentação da empresa. “Sendo assim, fizemos uma pesquisa
dos nossos possíveis clientes e
na tentativa de salvar o ponto,
criamos um combo executivo”, disse Versiane
CONSUMIDOR. Para essa pesquisa, os funcionários do restaurante foram instruídos a
conversar com os clientes e as
pessoas do shopping para
conseguir decifrar o perfil do
consumidor. “Na verdade o
principal é o boca a boca. Isso
é percebido no dia a dia do negócio, principalmente em
conversas com o público”, diz

Versiane.
Ele frisa que tão importante
ou mais que as medidas tomadas por eles, foi a velocidade
com que elas foram feitas. A
resposta rápida foi fundamental para que o negócio se recuperasse bem. “Foi um investimento relativamente baixo em
virtude da mecânica do negócio. Na verdade o investimento se concentrou basicamente
na comunicação e divulgação
dos novos produtos ficando
por volta de R$ 20 mil.”
Versiane conta que o retorno foi imediato, devido a flexibilidade que o sistema adotado pela rede (combinações de
comidas) passou a oferecer e
que foi ao encontro do que o
cliente estava esperando em
termos de produto e preço.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 fev. 2012, Seudinheiro, p. B-12.
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TÍTULO FOTO LEGENDA
A Coca-Cola Brasil realizará,
mais uma vez, a coleta
seletiva do Sambódromo, junto
com a Riotur, Liesa e Comlurb.
Por isso, veicula anúncio
assinado pela DPZ para
incentivar o público do
sambódromo a colaborar
com a coleta seletiva
do local. No ano passado,
foram recolhidas mais
de 83,4 toneladas de materiais
recicláveis na ação.

Nova logomarca e novo slogan - “A
gente é muito feliz no que faz.” –
representam o novo pensamento da
Quê, planejado por seus executivos ao
longo do último semestre de 2011. A
nova identidade visual tem como
objetivo refletir o DNA da agência:
elegante, leve e moderna. “O processo
levou alguns meses e todos os diretores
de arte da agência foram envolvidos.

A marca escolhida foi a do Bernardo
Cople”, conta Eduardo Almeida, diretor
de criação da agência. Paralelamente,
a agência está implantando planos
motivacionais e de valorização do
funcionário – o Projeto Você -,
reestrutura processos e amplia a
integração das pessoas. O site da
agência também foi remodelado.
Atualmente, os principas clientes da
Quê são Petrobras, Petrobras
Distribuidora, Fundação OndAzul,
Ministério do Esporte, Rádio Mix e
Rádio SulAmérica Paradiso.

>> BATE BOLA

Todo criativo tem um lado carrasco
Com o conceito "Você já fez muita maldade, mas ainda dá tempo de se redimir", entra no ar a
campanha da terceira edição do Prêmio Amplificação, voltado para a criatividade social em rádio.
Assinada pela Script, conta com 25 filmes para Internet – um filme exclusivo para cada diretor de
Criação convidado – que pode ser visto quando o criativo recebe o kit composto por uma Bíblia e
um marcador de página que o leva até a página com o vídeo – (www.vemproinferno.com). Este
ano, os criativos poderão criar roteiros de rádio para a ONG Make a Wish
(www.makeawishbrasil.com.br) . Briefing e o regulamento em www.amplificação.com.

MIX
Digital - Amanhã é dia de Fórum
Internacional ABA Petrobras de
Comunicação Digital. Associados da Abap-Rio têm desconto.
Informações: www.aba.com.br.

arte Glaucco Martins (ex-Head,
Loja e NBS), o redator Lucas Ribeiro (ex-WMcCann, Loja e Agência3) e o assistente de arte Vinicius Lauria (ex-Skidun).

ço. Novidades na Fan Page do
programa: https://www.facebook.com/pages/Young-LionsBrazil-Program/32968183
3731349.

Monobloco para vender TIMChips e recarga para celulares no desfile do bloco no dia
26 de fevereiro.
Carnaval 2 - O bloco “Bir uta,

Conta - A Staff conquistou a conta da Opção Jeans e anuncia novidades na criação: o diretor de

Para isso tiveram que contratar mão de obra extra para elaborar o material de divulgação e fazer a comunicação do
novo modo de trabalho do
restaurante.
A readaptação e a inovação
estão presentes nos vários segmentos da atividade econômica. O pulo do gato é identificar
o momento certo para realizar
um ou outro. A loja Afghan,
por exemplo, diante das dúvidas de moda que as centenas
de clientes manifestavam diariamente nas cabines e provadores, teve a ideia de criar um
canal direto para esclarecer
essas dúvidas e, indiretamente, sugerir compras de novas
peças de roupas.
A empresa montou uma
equipe direcionada para ficar
online monitorando as redes
sociais (twitter e facebook) para, além de vender produtos,
perceber as necessidades e
atender as expectativas da
clientela.
“Um serviço que além de
superar as expectativas das
clientes também agrega valor
ao produto. As redes sociais
também são ótimas para essa
estratégia, pois é o canal mais
rápido e direto entre a cliente
e a empresa”, afirma a responsável pelo marketing da
Afghan, Vivian Pignatari. De
acordo com ela, em três meses
de operação o que se avalia é
que o retorno e a satisfação
das clientes melhorou bastante. “Passamos a incentivar as
clientes a utilizarem o serviço
e sempre que possível parte da
equipe de estilo vai para a loja
para das as dicas ao vivo para
aquelas clientes interessadas”,
diz Vivian.
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Em busca de foco
com criatividade
e planejamento

DIVULGAÇÃO

Cannes - Têm início as inscri-

ções para o programa Young Lions Brazil. Vão até 12 de mar-

Carnaval - A TIM criou um novo
“canal” de comércio no carnaval: fechou uma parceria com o

mas não doido” sairá nesta
quarta-feira às 20h, na Casa Biruta, em Santa Teresa.

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)

Diretor de
Marketing da
Schincariol
Luiz Claudio Taya

Buscamos a liderança na região sudeste”

Como será o camarote da Cintra na Sapucaí este
ano?
O Camarote Cintra é um espaço para convidados
da marca e palco da alegria e desconcentração do
Carnaval carioca. A partir do conceito da marca
‘Isso que é cerveja’, a decoração do Camarote
remete aos antigos botecos da cidade. O espaço,
que está em sua terceira edição, receberá 400
convidados por dia, entre eles personalidades do
samba e do futebol, além de formadores de opinião.
Que parceiros fecharam ações dentro do camarote?
Este ano, o Camarote conta com a parceria da
Revlon, que ficará responsável por realçar a beleza
das convidadas com serviços de maquiadores e
manicures. O Centro Gastronômico Victória, do
Jockey Clube, assina o menu do Camarote.
Que outras ações a marca realiza no carnaval?
No Rio de Janeiro, onde o público associa a Cintra
ao samba, além do Camarote patrocinamos as
quadras das escolas de samba Unidos da Tijuca e
Mocidade Independente de Padre Miguel. A marca
também promove concurso cultural na sua fanpage
do Facebook para sortear convites do Camarote
Cintra entre os seus fãs.
Qual será o foco do marketing de Cintra este ano?
Cintra é uma marca conhecida por 88% dos
cariocas e vem conquistando cada vez mais espaço.
Este ano, a marca busca a liderança do segmento
popular na região sudeste.

