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Naiana Oscar

O empresário Roberto Chade
nunca soube lidar com rejeição.
Quando era mais jovem, sua na-
morada terminou o relaciona-
mento por quatro vezes, ao lon-
go de nove anos, e em todas ele
conseguiu reatar o namoro na
teimosia, fazendo plantão na
frente da escola para encontrá-
la. O esforço deu certo e eles já
estão casados há 13 anos. Nos ne-
gócios, Chade adota uma estraté-
gia parecida. Como fez com a es-
posa, vence no cansaço.

Para quem chama isso de cha-
tice, o dono da Dotz, empresa de
fidelização de clientes, explica
que se trata de “persistência es-
tratégica”. Foi assim que ele con-
seguiu resgatar a marca criada
em 2000 como um programa de
fidelidade online e colocá-la no-
vamente no mercado há dois
anos e meio, com uma nova pro-
posta e parceiros importantes.

Ao contrário de seu principal
concorrente, o Multiplus (que
tem na venda de passagens aé-
reas o ponto alto de seu progra-

ma de milhagem), a Dotz atua
principalmente no varejo. Os
clientes acumulam pontos ao
comprar nas lojas parceiras e po-
dem trocá-los por produtos nos
estabelecimentos ou no site da
Dotz. O sucesso do negócio, por-
tanto, depende dessas parcerias.

Chade começou sua peregri-
nação em 2009, no Canadá. Ele
queria convencer uma das maio-
res empresas de fidelização de
clientes no país – a Loyalty One –

a ser sua sócia no Brasil, antes de
bater à porta das varejistas nacio-
nais. “Precisava de um cartão de
visitas”, lembra o empresário. A
sociedade veio depois de cinco
viagens internacionais, quase
uma centena de e-mails e uma
conta de ligações interurbanas
que não tinha mais tamanho. Ho-
je a Loyalty detém 37% da Dotz e
a Ascet Investimentos, empresa
da família Chade, os outros 63%.

Em dois anos e meio a empre-

sa conquistou 3 milhões de
clientes em 51 cidades nos Esta-
dos de Minas Gerais, Distrito Fe-
deral e da Região Metropolitana
de Campinas e já projeta para
este ano faturamento de R$ 200
milhões. Entre os principais par-
ceiros estão Banco do Brasil, far-
mácias Pague Menos, Atacadão,
Bobs, Magazine Luiza e a rede
Atlântica de Hotéis.

Levar essas empresas para o
programa Dotz exigiu criativida-

de – e vergonha zero. “Afinal,
não estávamos oferecendo nada
que eles quisessem”, diz Chade.
“Tínhamos que criar a necessida-
de.” Os varejistas só precisariam
do programa de fidelidade se
seus clientes cobrassem os pon-
tos. Chade levou isso ao pé da
letra e colocou seus consultores
para fazer compras em locais es-
tratégicos. “Quando estamos
prospectando alguém, vamos
nas lojas, simulamos uma com-

pra e na hora de pagar, pergunta-
mos: ‘Aqui tem Dotz?’ Se não
tem, imediatamente devolve-
mos os produtos”, diz o empresá-
rio, sem constrangimento. “Mas
sem forçar demais, é claro.”

A investida nos pontos de ven-
da vem acompanhada de uma
marcação cerrada de Chade na
cúpula dos potenciais parceiros.
“Só recebi esse rapaz para ver se
ele me deixava em paz”, diz Eu-
ler Fuad, dono da rede de super-
mercados de Belo Horizonte, Su-
per Nosso – hoje um dos parcei-
ros mais antigos da Dotz.

Outdoor. Depois de dois anos
de conversas, em setembro do
ano passado, a empresa conse-
guiu fechar sua parceria mais es-
tratégica, tornando-se o progra-
ma de fidelidade do Banco do
Brasil. Simples assim? Não. Os
executivos do banco concorda-
ram em fechar negócio com a
Dotz no início do ano passado,
mas até que todos os trâmites
fossem concluídos, ia demorar.

Para não ser esquecido, Cha-
de mandou colocar um outdoor
com a frase “Aqui tem Dotz” em
frente ao prédio do Banco do Bra-
sil em Brasília. “Até hoje, quan-
do saímos do edifício damos de
cara com a propaganda da
Dotz”, diz Delano Valentim, ge-
rente executivo da diretoria de
clientes do banco. “Digamos que
eles são obstinados.”

Não é chatice. O nome disso é ‘persistência estratégica’
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Em visita ao Brasil há duas sema-
nas, o executivo Gary Pruden,
um dos chefes da divisão de pro-
dutos para a área médica da mul-
tinacional americana Johnson
& Johnson visitou o Hospital Al-
bert Einstein, conhecido como
centro de procedimentos de al-
ta complexidade. Em seguida,
foi à outra referência em saúde
no País, o Hospital das Clínicas
(HC), onde passou pela área de
emergências para conferir de
perto a forte demanda por aten-
dimento básico da população.
Validou, assim, a principal apos-
ta do grupo para o mercado bra-
sileiro: os produtos para os pro-
cedimentos mais realizados no
dia a dia.

Pensando em mercados
emergentes como o Brasil, a

Johnson & Johnson investiu na
adaptação do portfólio de pro-
dutos da marca para a realidade
de sistemas de saúde que traba-
lham em condições bem distan-
tes do “mundo ideal”. Os pró-

prios executivos da Johnson sa-
bem que a realidade do HC, ape-
sar da alta demanda, é bem su-
perior às condições da maioria
dos hospitais do País. Essa ne-
cessidade pelo produto “de en-
trada” levou ao desenvolvimen-
to de uma linha econômica de
procedimentos corriqueiros –
como materiais de sutura e
curativos – com preços até 30%
mais baratos do que as versões
tradicionais.

“Cada economia tem suas ne-
cessidades específicas”, diz Pru-
den, presidente mundial do ne-
gócio de produtos cirúrgicos da
Johnson & Johnson Medical.
“No Brasil, o acesso à saúde bási-
ca está em crescimento. E o nos-
so trabalho é encontrar uma ma-
neira de ajudar nesse proces-
so”, diz o executivo. E há espaço
para crescer, já que o acesso à

saúde acompanha o aumento
da renda.

No Brasil, o segmento de pro-
dutos para o consumo ainda é o
líder em receita da Johnson. Na
média mundial, porém, os equi-
pamentos e materiais médicos
são o principal negócio e contri-
buem com US$ 26 bilhões para o
faturamento anual de US$ 65 bi-
lhões da multinacional.

Concorrentes. Ao voltar os
olhos para o mercado de saúde
no Brasil, a Johnson & Johnson
segue uma série de multinacio-
nais que têm investido no forne-
cimento de equipamentos para
hospitais e postos de saúde. No
início do mês, a GE anunciou a
compra da fabricante de apare-
lhos de raio-x XPRO, que atua
nas áreas de neurologia,cardiolo-
gia e radiologia terapêutica. A ri-
val alemã Siemens e a japonesa
Toshiba planejam novas fábri-
cas do segmento no País. A ameri-
cana Varian Medical Systems, es-
pecializada em tratamento para
o câncer, também anunciou o iní-
cio de suas operações no Brasil.

Tanto interesse mercado bra-
sileiro tem razão de ser, na opi-
nião de Pruden. “A América Lati-
na é o mercado que mais cresce
dentro da Johnson Medical, e o
Brasil é certamente uma parte
importante disso”, explica o exe-
cutivo. A expectativa é que o mer-
cado brasileiro cresça pelo me-
nos duas vezes mais do que o
americano nos próximos anos.
Segundo o executivo, há espaço
para a introdução de equipamen-

tos de maior valor agregado da
companhia à medida que as ne-
cessidades de pronto-socorro se-
jam bem atendidas.

Apesar de a maior parte das
vendas da Johnson & Johnson es-
tar concentrada em materiais de
uso corriqueiro nos hospitais, a
empresa também fabrica equipa-
mentos que, com o auxílio de
imagens, permite que médicos
façam cirurgias minimamente
invasivas. Outras apostas são as
próteses mamárias, as suturas e
curativos combinados com me-
dicamentos e dispositivos para
tratamento cardiovascular e es-
tético.

Para dar conta de uma deman-
da maior, a Johnson & Johnson
vai ampliar no segundo semes-
tre o terceiro turno de sua fábri-
ca de material para a área médica
em São José dos Campos (SP),
que tem mil funcionários. A em-
presa agora se prepara para refor-
çar o time de vendas, que ganha-
rá mais 50 profissionais, e vai le-
var seu programa de treinamen-
to de médicos, hoje mais concen-
trado em São Paulo, para as re-
giões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste.

O contato com os profissio-
nais de saúde é vital para a empre-
sa, pois são eles que poderão re-
comendar o uso dos produtos da
marca. Desde 2010, quando o
centro de treinamento de São
Paulo foi inaugurado, já recebeu
cerca de 6 mil médicos. Com o
projeto itinerante, a empresa es-
pera treinar mais 2 mil médicos
até o fim do ano.

Uma aposta
no BÁSICO

Pesquisa.
Pruden
visitou o HC
e o Albert
Einstein para
definir linha
de produtos
no Brasil

Para crescer no Brasil, Johnson & Johnson investe na
adaptação do portfólio da área médica e cria produtos
até 30% mais baratos que as versões tradicionais

Como o desconhecido
programa de fidelidade
Dotz conseguiu parceiros
de peso como Banco do
Brasil e Magazine Luiza
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Total US$ 65 bilhões

Por região

ÁREA MÉDICA

25,8 bi
SETOR FARMACÊUTICO

24,4 bi
CONSUMO

14,9 bi

ESTADOS UNIDOS

44,5%

9,9%

AMÉRICA LATINA,
CANADÁ E CARIBE

19,3%

ÁSIA, PACÍFICO 
E ÁFRICA

26,3%

EUROPA

6 mil
médicos já receberam orienta-
ções sobre os produtos da John-
son & Johnson Medical desde
2010, quando a empresa inaugu-
rou um centro de treinamento
em São Paulo

2 mil
médicos serão treinados
até o fim do ano por meio
de um projeto itinerante

Receita.
A Dotz, de
Roberto
Chade,
projeta
faturamento
de R$ 200
milhões
em 2012
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 jun. 2012, Negócios, p. N3.




