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TRADIÇÃO

Em setembro

Cerveja e espião

Astro da série, Daniel
Craig fará campanha
mundial da Heineken.

‘Skyfall’, que estreia em outubro, será o 23º
filme da série e o sexto consecutivo
patrocinado pela holandesa desde 1997.

● Bronze com proteção

● O pote da TV

● Isso é milho verde?

A brasileira queria o bronzeado do sol, sem colocar a
pele em risco. Assim, a Nivea criou o Protect & Bronze, lançado no verão de
2009. Meses depois, o produto chegou à Europa.

Num comercial da margarina Qualy, o produto
aparecia em um pote.
Consumidores escreveram pedindo o tal pote,
que ajudou a marca a
ser líder em vendas.

Consumidores do sorvete de milho verde da Kibon reclamaram que o
produto era muito doce e
sem gosto de milho. A
empresa atendeu e mudou o sabor.
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BOCA NO TROMBONE
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Se você alguma vez entrou em
contato com algum serviço de
atendimento ao consumidor
(SAC), com certeza já teve como resposta um gélido “estamos analisando sua reclamação
e entraremos em contato em
breve”. Era isso o que esperava
a vendedora Suleima Rodrigues, de Praia Grande (SP),
quando escreveu uma reclamação contra a Unilever em uma
rede social. Suleima havia comprado o tempero “Meu Frango
Assado Knorr”, que vem com
um saco plástico, para assar a
ave sem sujar o fogão. Mas na
hora de preparar o frango, o saco rasgou. “Não esperava efeito
algum. Era só desabafo.”
Mas a Unilever entrou em
contato com Suleima. “Fizeram várias perguntas. Depois
de alguns dias, recebi o produto
em casa. Uma carta dizia que eu

tinha ajudado a melhorar a qualidadedosaquinho,que nãorasgou mais. Fiquei feliz.”
A história de Suleima é um
exemplo de como a relação entre empresas e consumidores Preparo. Bethania, gerente do SAC da Unilever, diz que redes sociais mudaram o perfil da unidade de atendimento,
vem sendo afetada pela internet e pelas redes sociais. “An- landesa, chapinha japonesa, ali- tros novos meios de comunica- do mais a pressão do cidadão.” ainda tem ajudado a criar novos
produtos. Na BDF Nivea Brasil,
tes, o consumidor entrava em samento marroquino – termos ção. Não podemos mais ter
contato por carta, telefone ou que os consumidores citam, no aquelarespostinha padrão.Pre- Oportunidade. A mudança de uma sugestão de consumidor
e-mail. Agora, ele publica suas caso de dúvidas referentes a cisamos dar uma resposta mais comportamento, ao mesmo foi o embrião para a criação de
opiniões em redes sociais”, diz xampus e cremes”, explica Be- qualificada, até porque agora tempo que cria desafios, traz um novo protetor solar. “As
Bethania Gattai, gerente do ser- thania.
ela vai por escrito e é vista por oportunidades. A BRF perce- consumidoras queriam proteviço de atendimento ao consuA BRF também adotou o mo- muito mais gente”, afirma. O beu, analisando opiniões de ção para a pele e também pegar
midor da Unilever. “Essa mu- nitoramento das redes sociais, SAC da companhia, segundo consumidores, que faltava um cor”,contaTatiana Ponce, diredança transformou o perfil do há pouco mais de um ano. “Em ele,recebe hoje15% maistelefo- molho para seus sanduíches tora de marketing da empresa
nosso SAC, que precisa estar janeiro do ano passado, por nemas,e-mailsoucartasdecon- Hot Pocket. “Lançamos uma alemã.
ação para que internautas escoA Nivea, então, levou o “briemaispreparadoeproativo”,afir- exemplo, tivemos cerca de 14 sumidores que há dois anos.
ma.Umaequipefoimontadapa- mil menções em sites e redes
“Oconsumidornãotinhacos- lhessem o sabor por meio de fing” das consumidoras ao cenra monitorar tudo o que o con- sociais. Já em janeiro desse ano, tume de reclamar. Achava que um jogo no Facebook e Twit- tro de desenvolvimento de prosumidor coloca na internet so- passamos para 21 mil, 50% a não ia dar em nada”, diz Mauro ter”, diz o diretor. Os dois mo- dutos da Nivea, em Hamburgo,
breasmarcaseprodutos da em- mais”, diz Eduardo Bernstein, Pacanowski, consultor especia- lhos mais votados chegarão ao na Alemanha, e de lá saiu o Nipresa. Os treinamentos tam- diretor de marketing de produ- lizado em marketing e varejo. mercadoemabril.“Semessaco- vea Protect & Bronze, lançado
bém são constantes. “Um gru- tos de carne da BRF, que con- “Eleaindaseespantaquandore- laboração, teríamos de fazer no verão 2009/2010 no Brasil.
pode atendentes chegou a fazer clui: “As empresas estão cada cebe uma resposta, mas já tem pesquisas de mercado e o lança- Foi tão bem aceito que, seis meum curso com cabeleireiros pa- vez mais expostas por meio das percebido que, por meio das re- mento seria só no fim do ano.” ses depois, foi levado para o
A opinião dos consumidores mercado europeu.
ra entender o que é tintura ho- redes sociais, blogs e vários ou- des, as empresas estão sentin-
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Em tempos de redes sociais, empresas criam e
modificam produtos para atender às sugestões
e reclamações de seus consumidores

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 fev. 2012, Negócios, p. N6.
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Uma câmera e uma vaga
Com apenas uma câmera, a
agênciaAGEIsobareaprodutora Digital 21 criaram um filme
para a Associação Desportiva
para Deficientes (ADD). Simples e incisivo, o comercial cha-

mou a atenção do site americano de propagandaAdCritic, que
o elegeu como “Pick Of The
Day” (destaque do dia) na última terça-feira, junto com o filme da Chrysler, estrelado por

5D. Recurso de cinema em filme feito num estacionamento

ClintEastwood,mostradonafinal do Super Bowl americano.
Uma câmera fotográfica 5D,
quecapta30quadros porsegundo e dá qualidade de cinema ao
filme, ficou parada, gravando,
por cinco horas, carros manobrando em um estacionamento
de shopping, em São Paulo. Só a

vaga para deficientes não era
ocupada. Com efeitos especiais, foram acrescentadas chuvas e ventanias, para mostrar a
ação do tempo. Não há locutor.
Sóumamúsicadefundoeletreiros: “Contrate um deficiente.
Sem emprego fica difícil um deles ocupar a vaga”. / L.C.

Primeira fábrica de Red Bull fora da Europa será no Brasil
CAREN FIROUZ/REUTERS

Líder mundial em
energéticos, austríaca
cresce 20% no País, onde
produzirá 206 milhões de
latas da bebida ao ano
Noanopassado, o mercadobrasileiroconsumiu 185 milhõesde
latasdoenergético RedBull,importadasdaÁustria,sede daempresa, ou da Suíça, onde a companhia também tem fábrica.
Mas, em breve, parte dessa produção virá de Manaus, onde a
fabricante de bebidas energéticas investirá R$ 509 milhões em
três anos para construir sua primeira fábrica fora da Europa.
A nova unidade – a terceira da
companhia – terá capacidade
de produção de 64 milhões de
litros (ou 206 milhões latas) no
primeiroano.Chegaráa73,7milhões de litros no segundo e 85
milhões de litros no terceiro,
conforme informações da Secretaria de Estado de Planeja-

saatuacomduasequipesnaFórmula 1 , a Red Bull Racing e Scuderia Toro Rosso. No Brasil, a
fabricante de energéticos é donade um clubede futebol,o Red
Bull Brasil, baseado em Campinas (SP), que conquistou em
2010otítulodasérie A3doCampeonato Paulista. Só no Brasil, a
Red Bull apoia mais de 10 atletas em diferentes modalidades,
de surfe ao skate.

mento e DesenvolvimentoEconômico do Governo do Amazonas. A data da inauguração só
será divulgada depois da avaliação do projeto pela Zona Franca de Manaus, que concede a
empresas até 88% de redução
no Imposto de Importação.
Mercado. O Red Bull foi o primeiro energético a chegar ao
mercado nacional, em 1999.
Desde então, a companhia vem
acumulando crescimento ano
após ano. Em 2011, o volume
vendido foi 20% maior do que o
alcançado em 2010. A marca
RedBulltem48%dofaturamento do mercado, de acordo com
dados Nielsen para o mês de dezembro fornecidos pela fabricante. Em segundo vem o Burn,
daCoca-Cola,com 18%.Asmarcas de preços mais baixos têm
25% de participação.
Com vendas de R$ 500 milhões ao ano, o segmento tornou-se um dos mais promissores do mercado de bebidas,

Marketing esportivo. Piloto Mark Webber e o fundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz
atraindoatéaAmbev,maiorcervejaria do País, que lançou no
início de 2011 o seu Fusion
Energy Drink.
De capital fechado, a Red Bull
é comandada por Dietrich Mateschitz, que fundou a compa-

nhia em 1987, depois de ter conhecido uma bebida à base de
cafeína e taurina, em uma viagem à Tailândia.
Para Mateschitz, um dos homens mais ricos da Áustria, o
segredodaRedBullestánoposi-

cionamento “não convencional” da marca, patrocinadora
de eventos como o Red Bull
Flugtag,umacompetição deengenhocas que são um misto de
carro alegórico com asa delta.
No automobilismo, a empre-

Global. Mundialmente, a empresa vende seus energéticos e
aRedBullCola(aindanãolançada no Brasil) em 164 países. No
ano passado, 4,6 bilhões de latas de Red Bull foram vendidas
globalmente – 11,4% mais que
em 2010. O volume vendido no
Brasil representa 4% do total.
O faturamento da companhia aumentou em 12,4%, chegando a € 4,2 bilhões em 2011.
Tanto o total de latas vendidas
quanto a receita foram recordes históricos para a companhia no ano passado. / L.C.

