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Marketing

Marina Gazzoni

A fabricante de lentes
de óculos Transi-
tions viu em poucos
minutos sua marca

ganhar a imprensa nacional
associada a uma cena de van-
dalismo durante a apuração
dos votos do carnaval paulis-
tano, na última terça-feira.
Um integrante da escola de
samba Império de Casa Ver-
de, patrocinada pela marca, ul-

trapassou a barreira policial e ras-
gou os votos dos jurados. E fez
tudo isso vestindo uma camisa
com a marca da empresa estam-
pada.

“Foi um fato inesperado e la-
mentável”, disse a diretora de
marketing para a América Latina
da Transitions, Vanessa Johns. A
empresa patrocinou pela primei-
ra vez uma escola de samba – um
investimento dentro da verba de
marketing de R$ 22 milhões para
o Brasil. A Transitions disse que

patrocinou a escola porque o seu
enredo tinha como tema a visão.

“A empresa deu azar. Nin-
guém poderia imaginar uma si-
tuação dessas”, disse o diretor
do Grupo Troiano de Branding,
Ricardo Klein. Para ele, a fabri-
cante de lentes ainda terá sua
imagem prejudicada no curto
prazo, já que as imagens conti-
nuarão a ser exibidas no noticiá-
rio. “Mas foi algo tão surreal que
ninguém vai culpar a empresa.”

O maior dano de imagem pelo

incidente deve ser para o carna-
val de São Paulo, disse o profes-
sor de Comunicação e Marke-
ting da ESPM, Marcelo Pontes. A

transmissão do evento, feita pe-
la Rede Globo, foi patrocinada
por nomes como Bradesco, TIM
e Nova Schin. Outras marcas, co-

mo Bombril e Pantene, patro-
cinaram escolas paulistas.

Por trás dos patrocínios a
eventos populares, está a ten-
tativa das marcas de conse-
guir uma exposição em gran-
de escala, afirmou o presiden-
te da consultoria Global-
Brands, José Roberto Mar-
tins. “Há o risco de associar a
marca a ações de baixo pa-
drão.” Para ele, episódios co-
mo o do carnaval paulistano e
a suspeita de estupro dentro
do reality show Big Brother
Brasil neste ano podem fazer
as empresas refletirem sobre
a qualidade dos patrocínios.

Bill Vlasic / THE NEW YORK TIMES

Mark Fields deveria estar se sen-
tindo muito bem. A Ford Motor
Company, sua empregadora nos
últimos 23 anos, está experimen-
tando uma recuperação notável.
Desde o grande naufrágio da in-
dústria automobilística america-
na, em 2008, a Ford reportou 10
trimestres lucrativos seguidos.

E a Ford, a única das Três Gran-
des de Detroit que não foi salva
por contribuintes, ganhou con-
sistentemente mercado com ca-
da novo produto que introduziu.
Para culminar, o principal contri-
buinte para esse retorno é, de

longe, a unidade de negócios de
Fields, que abarca toda a fabrica-
ção e as vendas da Ford nas Amé-
ricas do Norte e do Sul.

Sendo assim, por que Fields es-
tá parecendo tão tenso nesta ma-
nhã do começo de fevereiro, en-
quanto participa da reunião se-
manal dos gerentes seniores nu-
ma sala de conferência do segun-
do andar do Centro de Desenvol-
vimento de Produtos da compa-
nhia? “Temos muita coisa para
comemorar, e temos uma opor-
tunidade maravilhosa de levar o
negócio para o próximo nível”,
disse Fields numa entrevista
pouco antes da reunião. “A cha-
ve é não ficar – e eu odeio esta
palavra – complacente.” Essa é
uma resposta com certeza. Ou-
tra é que a conquista do posto
mais alto da Ford parece depen-
der dele, e a pressão aumenta.

Fields é o favorito absoluto
dentro da Ford para suceder a

Alan R. Mulally como presidente
executivo. E com a América do
Norte como a fonte de virtual-
mente todos os lucros da Ford
no futuro previsível, Fields está
sendo pressionado a apresentar
margens de lucro melhores, ven-
das mais altas e a validação final
de que ele é a melhor opção para
quando Mulally se aposentar.

As questões de sucessão nas
Três Grandes – GM, Ford e
Chrysler – empolgam Detroit co-
mo uma eleição presidencial.
Mas as especulações sobre a
substituição de Mulally são as
maiores desde que Lee Iacocca
ia se aposentar na Chrysler, no
início dos anos 1990.

“Complacente”, a palavra que
Fields despreza, não é uma des-
crição ouvida com frequência ho-
je em dia em Detroit. De fato, a
Ford e suas rivais locais estão de
novo ganhando dinheiro e au-
mentando as vendas após suas

crises financeiras três anos
atrás. Mas Fields não se esquece
de como eram sombrias as pers-
pectivas da Ford quando ele se
tornou presidente da divisão das

Américas em 2005, ou as deze-
nas de milhares de empregos
que ele teve de cortar para reco-
locar nos trilhos as operações
americanas.

Portanto, em vez de abrir sua
sessão de gestão semanal naque-
la manhã de fevereiro com uma
recapitulação exultante do lucro
operacional de US$ 8,8 bilhões
da Ford em 2011, ele apresentou
uma série de novos relatórios
lançando dúvidas sobre o futuro
da empresa, incluindo um intitu-
lado, “Os melhores tempos da
Ford terão ficado para trás?” E,
apesar de as margens operacio-
nais globais da Ford terem fica-
do em saudáveis 6% em 2011,
elas ficaram um pouco abaixo de
9% em rivais como Volkswagen
e Hyundai. Entre todas as fabri-
cantes automotivas, a Ford ficou
apenas em sexto lugar em lucro
por cada veículo vendido.

Aos 51 anos, Fields não é mais
o menino prodígio da Harvard
Business School que foi enviado
para salvar a Mazda, a filial japo-
nesa da Ford, em 2000, foi trans-
ferido dois anos depois para diri-

gir a Ford da Europa, e depois
atirado na fogueira como presi-
dente da cambaleante unidade
das Américas.

“Mark é claramente o herdei-
ro aparente, a menos que trope-
ce feio”, disse Joseph Phillippi,
um ex-analista de Wall Street e
diretor da Auto Trends Consul-
ting. “Ele provou que é um exce-
lente gestor, mas eles estão nu-
ma verdadeira briga de cães para
continuar melhorando os núme-
ros nos EUA.”

Mulally, de 66 anos, não tem,
porém, se manifestado sobre
seus planos de saída. Neste mês,
esclareceu a questão ao anun-
ciar as aposentadorias do dire-
tor financeiro, Lewis Booth, e do
seu diretor de desenvolvimento
de produtos, Derrick Kuzak. “Li
o release com muito cuidado, e
não encontrei meu nome nele”,
disse aos jornalistas. / TRADUÇÃO

DE CELSO PACIORNIK

Ford começa a preparar sucessão de Mulally

● O futurístico par de óculos que
o Google desenvolve em seu labo-
ratório será colocado à venda no
fim deste ano, segundo fontes
ouvidas pelo ‘New York Times’. O
acessório (ou aparelho) dará ao
usuário o poder de monitorar am-
bientes em tempo real. De acor-

do com a reportagem, ele virá
com uma câmera de baixa resolu-
ção capaz de exibir informações
sobre locais, edifícios e amigos
que estejam nas redondezas.

O equipamento teria o custo
próximo ao de um smartphone
(entre US$ 250 e US$ 600) e se-
ria baseado no sistema operacio-
nal Android, plataforma desenvol-
vida pelo Google presente em
metade dos smartphones do
mundo. Assim como os celulares
inteligentes, é provável que os

óculos acessem à internet por
meio de conexão 3G ou 4G e ve-
nha com GPS. O ‘NYT’ diz que os
óculos enviarão dados à nuvem e
usarão recursos como Google
Latitude, para informar posição
geográfica, Google Goggles, para
pesquisar imagens, e Google
Maps, para o usuário ver o que
está ao seu redor. Por enquanto,
o Google encara os óculos como
um experimento a que qualquer
pessoa pode ter acesso. / NAYARA
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Apple briga
para usar
nome iPad
na China
Empresa se defende nos tribunais chineses
da Proview, que diz ser dona do nome
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SP PREJUDICA PATROCINADORES
Homem que rasgou votos vestia camisa com marca de lentes Transtitions

Google deve lançar
óculos ‘inteligentes’
até o fim do ano

Leia mais sobre o carnaval
no caderno Metrópole

Imagem. Homem que iniciou confusão no Anhembi foi preso

Carreiras

Favorito. Fields é o mais
cotado para assumir a Ford

Perda. Consumidores testam o iPad em loja de Pequim: em alguns tribunais chineses, Apple já perdeu o direito de usar o nome
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Atual presidente da
Ford Americas, Mark
Fields, desponta
como o principal
candidato ao cargo

Elaine Kurtenbach
ASSOCIATED PRESS / XANGAI

A Apple defendeu seu direito
de usar a marca iPad na China
numa turbulenta audiência
realizada ontem, que colocou
a gigante dos eletrônicos face
a face com uma empresa emer-
gente que nega ter vendido os
direitos de uso do nome para
os tablets comercializados em
território chinês.

Xie Xianghui, advogado da
Shenzhen Proview Technology,
defendeu que a venda da marca
iPad para a Apple, feita pelo escri-
tório taiwanês da Proview em
2009, era inválida.

“A Apple não tem o direito de
comercializar seus produtos
com este nome”, disse Xie. A
Apple respondeu que a Proview
teria desrespeitado o contrato
de venda ao ter deixado de trans-
ferir à empresa os direitos de uso
da marca na China continental.

A empresa americana afirma
também que a produtora chine-
sa de LCDs nunca anunciou nem
comercializou seu próprio
“Ipad” (sigla em inglês para Dis-
positivo Pessoal de Acesso à In-
ternet), possivelmente invali-
dando suas queixas relativas à
propriedade da marca.

A audiência foi interrompida
após uma agitada sessão de qua-
tro horas, na qual o juiz se viu

obrigado a repreender numero-
sas vezes ambos os lados em dis-
puta, exigindo o devido respeito
ao tribunal, enquanto os repre-
sentantes das duas empresas dis-
cutiam em lados opostos do re-
cinto. Não foi anunciada a data
do julgamento nem de futuras
audiências.

A Proview está movendo con-
tra a Apple um processo que visa
a impedir a empresa de vender o
iPad na China com este nome. A
fabricante chinesa também pe-
diu às autoridades comerciais de
muitas cidades que tentassem
impedir a venda do aparelho. Até
o momento, os iPads foram reti-
rados das prateleiras de algumas
cidades chinesas, mas não há si-
nais de uma medida de alcance
nacional.

Ma Dongxiao, outro advogado
da Proview, disse que a empresa
planeja mover processos contra
a Apple em mais cidades depois
da audiência.

Como prova, a Proview apre-
sentou ao tribunal um computa-
dor plano embalado numa caixa
de papelão, apontado como seu
“Ipad”. Os advogados da empre-
sa afirmaram que o sucesso do
iPad impediu o sucesso do pro-
duto da Proview na China. De
sua parte, a Apple destacou que
o iPad só começou a ser vendido
em 2010, muito depois do lança-
mento do produto da Proview,

ocorrido em 2000.

Perdas. Os advogados da
Apple disseram que a proibição
da venda do iPad na China repre-
sentaria um imenso prejuízo pa-
ra a empresa. A popularidade do
tablet beneficiou a China por
meio da arrecadação fiscal e da

criação de empregos associados
à sua fabricação, disseram eles.

“Eles não têm mercado, nem
vendas, nem consumidores.
Não têm nada”, disse o advoga-
do da Apple, Qu Miao, a respeito
da Proview. “O iPad é tão popu-
lar que está em falta no mercado.
Devemos levar em consideração

o bem do público.” De acordo
com Xie, isso é irrelevante.

“A questão não é se alguém vai
passar fome se a venda do iPad
for proibida na China”, disse ele.
“O tribunal deve decidir de acor-
do com a lei. Será que é absoluta-
mente necessário comercializar
este produto? Não será possível

vendê-lo com outro nome?” O
caso da marca registrada está
chamando a atenção para as ati-
tudes ambíguas em relação à
Apple na China. Os chineses se
mostram tão fascinados pelo
iPhone e pelo iPad quanto os con-
sumidores de outros países, e os
dispositivos são fabricados na
China, empregando centenas de
milhares de pessoas.

A Apple apelou de uma deci-
são anterior tomada por um tri-
bunal de Shenzhen, cidade locali-
zada na província de Guang-
dong, sul da China, em favor da
Proview. O Superior Tribunal de
Guangdong deve julgar o caso
no dia 29 de fevereiro.

Na terça-feira, Xie disse que,
como não foi anunciada nenhu-
ma decisão final nas várias dispu-
tas legais envolvendo a questão,
os dois lados ainda “podem se
reunir e chegar a um entendi-
mento fora dos tribunais”. /
TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 fev. 2012, Economia & Negócios, p. B13.




