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Românticos franceses

As inundações são o tipo de desastre natural mais comum na vida das
pequenas e médias empresas do Brasil e que também têm operações
no exterior. Terremotos também aparecem entre os problemas mais
frequentes, segundo a Symantec, especializada em soluções de
segurança. “Pequenas empresas nem sempre têm datacenters poderosos.
É comum a infraestrutura física ser comprometida com facilidade”,
diz André Carraretto, Estrategista em Segurança da Symantec.

Os desastres naturais perdem espaço no ranking dos problemas mais
frequentes na operação das pequenas e médias empresas quando as
falhas são humanas. Entre os “desastres” listados por 2.053 empresas
que participaram do estudo da Symantec, as falhas de rede ou em
hard e software são os campeões, com 68% das ocorrências vividas no
último ano. As quedas de energia estão em segundo lugar, com 60%.

Minidocesespeciais

A internet está tão presente
na vida dos brasileiros, que
os consumidores entendem que
as respostas das empresas às
reclamações dos consumidores
deve chegar antes às redes
sociais do que nos veículos
tradicionais, como e-mails e
telefone. Uma pesquisa feita pela
Hi-Midia, que pertence ao Grupo RBS, em parceria com a M.Sense,
especializada em estudos sobre o mercado digital, revela que 58%
dos usuários acreditam que reclamações pelas redes sociais
deveriam ser atendidas mais rapidamente que por outros meios.
Para 87% dos entrevistados, pior do que ter problemas com uma
marca é não obter resposta por meio das redes. E mais: 76%
deles manifestaram que gostam de se relacionar com marcas
que interagem com os seguidores e incentivam a participação.

Taças em cristal

Cai índicedesatisfaçãodoconsumidor

MARCADO
● A BG Brasil realiza hoje, no Rio de Janeiro, o debate “Educação em
Ciências, um desafio para a sociedade”, com o neurocientista Miguel
Nicolelis, o empresário Ben Sangari e Wanda Engel (nstituto Unibanco).
● Quatro mil recipientes de vidro compõem a instalação “Rumor”, que
será inaugurada hoje para convidados, no Oi Futuro, no Rio de Janeiro.
● Lourenço Bustani, sócio-fundador da Mandalah, é um dos
palestrantes do seminário “Sonhar.TV”, que acontece amanhã,
na Cinemateca Brasileira. em São Paulo.

Os casais que resolverem
comemorar o Dia dos Namorados
com um jantar nos restaurantes
Italy, Kaá e ou Girarrosto,
instalados em São Paulo,
ganharão um mimo especial:
uma caixa com quatro mini
doces criados pela chef
patissière Amandas Lopes.

Menucom champagne
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Serviçospúblicosderrubamtaxa

No especial para o Dia dos
Namorados, o Baretto, de São
Paulo, promove hoje o show
o “Chansons d'amour”, com
a cantora Lia Paris, vocalista
da Big Band Jazz Monster, e
participação do músico Edgard
Scandurra, ex-integrante do Ira!.
O repertório terá seleções de
músicos românticos franceses.

As empresas que se cuidem com
o que os usuários estão falando
sobre suas marcas nas redes
sociais. O Índice Nacional de
Satisfação do Consumidor
(INSC), medido pela ESPM
e criado pelo professor e
pesquisador da escolaRicardo
Pomeranz, apontou uma queda
no nível de contentamento
dos internautas em relação a
serviços e produtos dos setores
de bens de consumo, de 85,8%
para 72,9% entre abril e maio
deste ano. As empresas de
vestuário viram o índice recuar

de 81,8% para 72,5% no período.
Ao invés de perguntar para os
clientes o que acham sobre as
marcas, o INSC captura na
internet o que as pessoas estão
falando nas redes sociais sobre
as quatro maiores empresas
de cada segmento. A partir daí,
o modelo estatístico calcula
o índice da média nacional. Em
bens de consumo, as empresas
pesquisadas foram Unilever,
Hypermarcas, Procter& Gamble
e Bombril. Em vestuário,
foram Renner, Riachuelo,
Marisa e Lojas Colombo.

DENISE CARVALHO encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Orgânicoesustentável

Com um ambiente sofisticado e
romântico, o restaurante Fasano
desenvolveu para os casais
de namoradores dois menus
harmonizados com champagne
Veuve Clicquot Rose, criados pelo
chef Salvatore Loi. Os clientes
que optarem por um deles
ganham uma taça do Veuve.

O chef Tsuyoshi Murakami, do
Kinoshita, um dos restaurantes
japoneses mais famosos de São
Paulo, criou o Menu Kappo Krug
Grande Cuvée, que contempla
um menu de degustação de oito
tempos. Os casais que optarem
pelo menu serão presenteados
com um “coffret” exclusivo
Krug com duas taças em cristal
personalizadas com a marca.

O INSC avalia empresas que hoje representam 26% do PIB
nacional. O Índice Nacional de Satisfação atingiu 57,4% em maio,
o que significa dizer que de cada 100 brasileiros, 57,4 estão falando
bem das companhias na internet. Há um ano, o índice era mais
de 60%. Os serviços públicos, como energia e metrô, são os
principais responsáveis pela queda de satisfação do brasileiro.

Wagner Moura
Ator, sobre as críticas a sua
apresentações como vocalista
da banda Legião Urbana.

ENCONTRO DE CONTAS

900mil
é o número de ativações
diárias registradas pelo

sistema operacional
Android, do Google, o maior

concorrente da Apple.

DESASTRES NATURAIS

Os tipos mais comuns que afetam pequenas e médias 
empresas no Brasil*, em %
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O Pão de Açúcar terá um espaço de 200 metros quadrados no
Riocentro, durante a Rio+20, com produtos saudáveis e orgânicos.
O consumo desse tipo de alimento cresce na rede cerca de 30% ao ano.
Os carrinhos da “loja” e os cestos de compras serão compostos por
materiais reciclados e fibras naturais, como sisal, sílica de arroz e casca
do coco. Os uniformes dos colaboradores foram feitos com materiais
ecologicamente corretos, como o pneu reciclado na sola dos tênis.
Na montagem do espaço, a rede usou painéis em material OSB,
produzido a partir de toras de madeira de florestas sustentáveis.

GIRO RÁPIDO

“Éumaidiotice
acharqueeuvou
subirnopalcoe
imitarRenatoRusso”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




