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Chocolates

A Latam, empresa que será cria-
da com a fusão da brasileira
TAM e a chilena LAN, analisa a
aquisição do A380, da Airbus, o
maior avião comercial do mun-
do, com capacidade para trans-
portar mais de 800 passageiros.
“Eles estão analisando detalha-
damente”, afirmou Rafael Alon-
so, vice-presidente executivo
da Airbus na América Latina.

A expectativa da Airbus é ven-
der 41 unidades do A380 na re-
gião até 2030, mas, até agora,
nenhum negócio foi fechado.
Hoje, 71 unidades do A380 es-
tão em operação no mundo.

A chocolateria france-
sa Valrhona, que
nãovende uma barri-
nha por menos de

R$ 20 e cobra até R$ 1,2 mil
por embalagens de presente,
está no meio de uma briga co-
mercial com o proprietário da
única loja da marca no País. A
presença da empresa no vare-
jo está com os dias contados.
O empresário Fabio Bonchris-
tiano, que abriu a unidade nos
Jardins há dois anos, promete
encerrar as atividades depois
da Páscoa, no início de abril,
citando problemas no recebi-
mento de produtos e um pre-
juízo acumulado de aproxima-
damente R$ 1,5 milhão.

Do outro lado, os representan-
tes da chocolateria, que faz parte
do grupo Bongrain, o mesmo da
Polenghi, rebatem que o parcei-
ro não teria cumprido parte do
contrato. De acordo com Alexan-
dre Boyer, gerente de negócios
da Valrhona no País, Bonchristia-
no teria excedido a linha de crédi-
to prevista para a sua unidade – e
isso teria resultado no problema
de entrega de produtos.

O representante brasileiro ad-
mite que tomou R$ 300 mil em
crédito, mas afirma que o em-
préstimo foi parte de um acordo
posterior aos problemas com as
entregas. “Fui obrigado a com-
prar produto no Santa Luzia
(mercado gourmet paulistano)

para a minha loja”, diz. O empre-
sário diz que assinou um termo
de dívida com a empresa, mas es-
pera ser compensado pelas difi-
culdades da Valrhona em enviar
produtos. “Por causa do fim do
crédito, eu pago antecipado to-
dos os produtos que recebo des-
de outubro de 2010”, diz. “Mes-
mo assim, houve caso de guia de
importação que voltou três ve-
zes por erro de preenchimento.”

Bonchristiano diz ainda que a

empresa fechou alguns pontos
de venda na Europa, em cidades
como Roma e Bruxelas.

O representante da marca
francesa diz que a companhia
continua a operar lojas no siste-
ma de parcerias, exatamente co-
mo ocorre no Brasil. Ele admite,
no entanto, que houve fecha-
mento de unidades. “Tivemos
sucesso em alguns casos e não
fomos tão bem-sucedidos em ou-
tros. E algumas lojas acabaram

fechando”, diz Boyer.
Nas próximas duas semanas, a

meta de Bonchristiano é vender
o máximo possível do estoque
que possui. O que sobrar, ele pre-
tende repassar para chocolate-
rias multimarca ou então vender
para empresas, que podem distri-
buir os chocolates como brinde
fino para clientes ou parceiros.
De qualquer forma, o empresá-
rio diz que o movimento da loja
não justifica o pagamento do alu-
guel em um bairro nobre (cerca
de R$ 20 mil por mês, segundo o
Estado apurou).

Gourmet. O fechamento da loja
não representará a saída da mar-
ca Valrhona do País. Isso porque
a empresa fazia a distribuição di-
retamente para as docerias e res-
taurantes – que representa 75%
do faturamento do negócio no
Brasil. Bonchristiano ficou com
o direito de operar o varejo – che-
gou a ter uma segunda unidade
no Shopping Iguatemi, fechada
poucos meses depois da inaugu-
ração – e de explorar o mercado
de brindes empresariais.

O empresário brasileiro admi-
te que a maior parte de seu fatura-
mento vinha justamente dessa
atividade paralela – a loja acaba

servindo mais como show
room para a clientela. No en-
tanto, apesar das restrições
que o próprio preço do produ-
to impõe, Bonchristiano afir-
ma ter conseguido desenvol-
ver uma clientela que “não
perguntava o valor” na hora
de comprar. “Tinha vários
clientes que compravam em-
balagens de presentes a R$ 1,2
mil a unidade”, lembra.

Embora Boyer afirme que o
fechamento da loja não vá afe-
tar o mercado gourmet, a ver-
dade é que restaurantes já tive-
ram problemas com o forneci-
mento da Valrhona no passa-
do. Uma reportagem de 2009
do caderno Paladar, relatava
que clientes tinham dificulda-
des de acesso ao produto e se
viam obrigados a substituí-lo
por outras marcas, entre elas
a suíça Barry Callebaut.

Prestes a desistir da iniciati-
va com a Valrhona, Bonchris-
tiano pretende seguir no mer-
cado de chocolates finos – só
que trabalhando com diver-
sas marcas. O empresário diz
não ter descartado continuar
a ter a Valrhona no mix. Isto é,
se conseguir resolver a briga
com a empresa. / F.S.

A Toyota não tem intenção de
oferecer modelos ultrabaratos
para impulsionar vendas
em mercados emergen-
tes, e manterá o foco
em clientes que es-
peram certo nível
de confiabilidade,
afirmou ontem o
presidente da com-
panhia, Akio Toyoda.
O comentário foi feito
dias após a concorrente
Nissan anunciar a retomada da
marca Datsun, para atender con-
sumidores de baixa renda em
países emergentes.

CARNE
Latam estuda compra
do A380, diz Airbus

O Facebook adquiriu centenas
de patentes da IBM num esfor-

ço para ampliar seu portfó-
lio de propriedade inte-

lectual, pouco depois
de um processo do
Yahoo. As 750 pa-
tentes da IBM
abrangem um am-

plo espectro de tec-
nologia, de ferramen-

tas de busca a semicon-
dutores, de acordo com

uma fonte próxima ao assunto.
Uma porta-voz do Facebook
disse que a empresa não comen-
taria a questão.
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Cannes Lions
2011

O presidente do JBS, Wesley
Batista, disse que, aos poucos a
empresa está saindo da Argenti-
na, por causa da política gover-
namental que está “massacran-
do” a indústria de bovinos no
país. “A Argentina hoje, repre-
senta menos de 1% de nossa re-
ceita consolidada. Estamos lar-
gando a Argentina aos poucos.
Infelizmente, a situação no país
não tem beneficiado a opera-
ção. Começamos operando seis
unidades e hoje abatemos em
apenas uma, em Rosario, que é
a maior e era da Swift”, explicou

ontem o executivo, em telecon-
ferência com analistas. Desde
2008, a operação na Argentina
tem apresentado geração de
caixa (Ebtida) negativa. Batista
disse que não quer mais perder
dinheiro no país.

VEÍCULOS
Toyota não fará
carros ‘ultrabaratos’

Anatel aprova novo
regulamento da TV paga

Fernando Scheller

Nem só de belas imagens e
ideias criativas pode viver a pu-
blicidade. O que os 14 jurados
brasileiros querem ver no Can-
nes Lions Festival de Criativi-
dade, em junho, são peças pu-
blicitárias e estratégias de co-
municação que tragam, por
meio da criação, resultados
concretos em termos de ven-
das de produtos ou reputação
de uma marca. “A efetividade
hoje é uma condição básica”,
diz Renata Melman, jurada da
categoria Design.

Pensar em resultado não signi-
fica, no entanto, deixar de ousar.
Para Anselmo Ramos, da Ogilvy,
que julgará a categoria Promo &
Activation, pensar em ações que
se limitem a descontos ou condi-
ções especiais por tempo limita-
do não é suficiente para mostrar
um diferencial para uma marca.
“O consumidor não tem mais
tempo para nada. E não basta só
oferecer algo mais barato, é pre-
ciso também interagir e dar a ele
uma experiência.”

Ele cita a ação Drunk Valet

(manobrista bêbado), desenvol-
vida para o Bar Aurora e o Boteco
Ferraz, de São Paulo, e que rece-
beu um Leão de Prata em Can-
nes. Um ator, fazendo o papel de
manobrista bêbado, tentava esta-
cionaros automóveis de frequen-
tadores de um bar. Era, natural-
mente, impedido por todos eles.

Em seguida, a brincadeira –
captada em vídeo e depois trans-
formada em um filme na inter-
net – era revelada. A ação, que
distribuía descontos em táxis,
era uma forma de os bares traba-
lharem sua imagem institucio-
nal, ao lembrar os motoristas do
perigo de se dirigir alcoolizado.

Na mesma linha de pensamen-
to, Renata, da 100% Design, diz
que as ações de redesenho de lo-
gomarca, embalagem e ponto de
venda precisam fazer parte de
um projeto estratégico. A empre-
sa harmonizou, por exemplo, to-
da a comunicação da Gol: a mar-
ca do programa Smiles, herdada
da Varig, ganhou a cor laranja,
assim como o mobiliário de pon-
to de venda. Outra ação, para as
tintas Coral, apostou numa em-
balagem mais “amigável” para

atrair um novo tipo de consumi-
dor. “A ideia era mudar a percep-
ção do produto: tinta, hoje, é al-
go que é comprado não só por
quem toca a obra, mas também
pelo dono da casa.”

Segundo Carlos Domingos, da
AGE Isobar, que participará do
júri da categoria Direct, campa-
nhas que interagem com o consu-
midor têm de evitar a armadilha
da “mala direta” – algo que hoje
mais afasta do que conquista um
novo cliente. Em uma ação para
a locadora Cine 24 Horas, a agên-
cia montou um site falso que pro-
metia downloads grátis de fil-
mes. Quando a pessoa escolhia
determinada produção, a Cine
24 Horas acionava um motoquei-
ro, que entregava o filme na casa
do usuário antes que o arquivo
fosse inteiramente baixado.
“Era uma forma simples de mos-
trar que o ilegal não vale a pena”,
diz Domingos.

Gestão de crise. Na área de re-
lações públicas, a criatividade fi-
ca em segundo plano: o que im-
porta é como uma ação foi capaz
de resolver um determinado pro-
blema. O jurado Flávio de Cas-
tro, da FSB Comunicações, apon-
ta que muitas das iniciativas em
relações públicas se concentram
em resolver danos à imagem de
uma marca ou instituição. Em
2011, a FSB ganhou um Leão de
Prata com uma ação para o gover-
no do Rio, durante a época da
ocupação do Morro do Alemão.

A empresa montou um “QG”
de crise para ajudar o governo a

esclarecer e tranquilizar a popu-
lação em um momento em que o
medo e a boataria tomavam con-
ta da cidade. Para levar a estraté-
gia a cabo, a FSB apostou forte-
mente nas redes sociais. “O obje-
tivo era dar uma satisfação para
a sociedade. Por isso, colocáva-
mos os responsáveis pela segu-
rança pública para prestar escla-
recimentos em uma câmera no

Twitter”, explica. “E isso era re-
percutido nas próprias redes so-
ciais, pelo usuário comum, e tam-
bém pela grande imprensa.”

Do outro lado do espectro, na
categoria Titanium, a dificulda-
de é julgar muita criatividade em-
balada em pacotes diversos – ta-
refa que ficará a cargo de Mario
D’Andrea, da Fischer & Friends.
“A Titanium é a área de pesquisa

e desenvolvimento de uma em-
presa. Não visa, necessariamen-
te, resultados concretos”, afir-
ma. Entre as iniciativas já premia-
das está um museu virtual mon-
tado para personagens do video-
game de guerra Halo 3. “São pe-
ças bem difíceis de classificar.”

O Estado é o representante
oficial do Festival de Cannes no
Brasil.

AVIAÇÃO TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES

JBS diz que não vai mais perder
dinheiro com operações na Argentina

MARCIO FERNANDES/AE-22/3/2012

FELIPE RAU/AE-31/4/2010

Facebook compra
patentes da IBM

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) aprovou
ontem o regulamento para a lei
de TV por assinatura sanciona-
da no início de setembro do ano
passado. A nova legislação abriu
o mercado de TV paga para as
empresas de telecomunicações,
reduziu as restrições ao capital
estrangeiro no setor e criou co-
tas de conteúdo nacional da pro-
gramação dos canais. O próxi-
mo passo deve ser o início da
venda de novas licenças para
TV a cabo, o que não ocorre há
mais de uma década. As licen-
ças vão custar R$ 9 mil.

Publicidade de
‘resultado’ deve dar
o tom em Cannes
Além da criatividade das peças, o impacto na receita ou na
reputação das marcas está na mira dos jurados brasileiros

750

EM MEIO A BRIGA,
VALRHONA PERDE
LOJA NO PAÍS
Unidade nos Jardins de um dos chocolates mais
caros do mundo tem prejuízo e vai fechar em abril

● Nova ordem

Imagem. Para Renata Melman, o bom uso do design acaba ampliando o escopo das marcas

Paladar especial. Chocolate é um dos mais caros do mundo

PATENTES DA IBM
FORAM

COMPRADAS PELO
FACEBOOK

ANSELMO RAMOS
JURADO DA CATEGORIA
PROMO & ACTIVATION
“O consumidor não tem mais
tempo para nada. E não basta só
oferecer algo mais barato, é
preciso também interagir.”

2012

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




