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VAREJO

Produtos limitados,
mas de lucros intangíveis
Marcas globais incluiram o Brasil no roteiro de lançamentos de produtos exclsuviso.
Varejistas de todos os portes também se aproveitam da estratégia para cativar clientes
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RECADO

"O empresário é um intelectual que,
em vez de escrever poesias, monta
empresas."
Ferreira Gullar

DIVULGAÇÃO

» VIVIANE FAVER
arcas reconhecidas
mundialmente começaram a incluir
o Brasil no roteiro
de lançamento de linhas de
p ro d u t o s e s p e c i a i s e c o m
edições limitadas. No passado, quem quisesse obter um
desses mimos teria que viajar até o exterior, mas agora
podem encontrá-los por
aqui, mesmo que em número restrito e com preços mais
salgados. De carona neste
movimento, o varejo brasileiro também vem desenvolvendo estratégia similar, com
bons resultados na ampliação da base de clientes.
De acordo como o presidente da consultoria de gestão estratégica Praxis Business, Adir Ribeiro, o potencial de consumo no mercado
brasileiro, que tem 75% da
população, ou aproximadamente 145 milhões de pessoas, consumindo com grande regularidade desde a ascensão de renda das classes
C e D, estimula este tipo de
ações por parte da empresa.
“Trata-se de um potencial de
negócios pouco visto em outros países e com economias
mais maduras e até mesmo
saturadas”, avalia.
R i b e i ro t a m b é m a f i r m a
que este consumo em potencial não está mais restrito às
grandes capitais. “Brasileiros
que viram a renda crescer
nos últimos anos são ávidos
por novidades e gostam de
m o s t ra r q u e t ê m a c e s s o a
produtos exclusivos de marcas renomadas. E estas empresas estão atentas a isso”,
diz. No entanto, o especialista lembra que o perfil de consumidores desses produtos
limitados é variado. “Há ricos, que são muito mais discretos e não gostam de ostentar. Por isso, o varejista
precisa entender estes diferentes perfis na hora de ativar a estratégia comercial”,
avalia Ribeiro, para quem a
equipe de vendas precisa atuar mais como consultores
do que propriamente como
vendedores.”
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Brasil, Maria Fernanda Thomaz, apenas um lote 24 latas
foi fabricado por pequenos
produtores da região de Provence, na França.
De acordo com Maria Fernanda, é fundamental o produto ser comercializado em
uma loja de varejo especial.
“Fizemos uma seleção. Os
vendedores devem estar preparados para dialogar com o
cliente. A loja deverá vender
estilo de vida, não apenas
um produto”, diz a representante, que não investiu em
publicidade para fazer o lançamento do produto. “Todas
os azeites numerados ou premiados são enviados para os
sócios do Clube do Azeite.
Depois a indicação é feita de
cliente a cliente”, diz.
Essa é a segunda vez que a
empresa vende um produto
de uma linha limitada no
Brasil. “Esses lançamentos
s ã o re s p o n s á v e i s p o r u m
acréscimo de 30% a mais no
faturamento mensal normalmente da empresa”, revela
Maria Fernanda.

ar

tig

o

é

ex

clu

Rio por suas ilustrações de
bonecas, pensamos em parceria para que ela desenvolvesse ‘clementtinas’ da marca”, diz a dona da marca, Fabiana Pomposelli.
A empresária explica que
a loja gosta de explorar o conceito de coleções exclusivas
e temáticas, portanto a parceria com Amanda foi facilmente assimilada pela clientela. “São pessoas que gostam de consumir coleções
feitas em pouca quantidade,
ou seja são clientes que não
gostam de se vestir de forma
similar aos outros”, diz.
Para conquistar se aproximar ainda mais dos desejos
dos clientes para esta coleção, a marca investiu em pesquisa de tendências de moda, além de contratar uma
empresa especializada no assunto, para desenvolver a linha de produtos. “Os resultado não foram só financeiros.
Ações como essa cativam de
forma mais direta a clientela”, acredita Pomposelli.
Pa s s a n d o d a d e c o ra ç ã o
para o que se põe na mesa, a
marca francesa de azeites
premium Première Pression
Provence lançou este mês
uma edição limitada premiad a n o Co n c o u r s G é n é ra l
Agricole, em Paris. Uma garra f a d o Hu i l e D ´ Ol i v e d e
France, com 750 mililitros,
custa R$ 245 e, segundo o rep re s e n t a n t e d a m a rc a n o
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O consultor lembra que a
estratégia pode ser usada por
empresas de todos os portes,
até mesmo as pequenas. É o
caso da loja de roupas e acessórios carioca Atelier Clementtina, que decidiu apostar na união entre moda e arte para o lançamento de uma
edição limitada de produtos
inspirada nas criações da designer Amanda Mol. “Como a
artista já era conhecida no

Ele é ela
Que surpresa! Mascote é substantivo feminino: O
tatu-bola é a mascote da Copa verde-amarela. A
mascote traz sorte para o país. Você gostou da mascote escolhida pelos brasileiros?

A loja de Fabiana fechou parceria com a design Amanda Mol para criar uma edição limitada de roupas
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Roupas

Saias justas não são novidade no Palácio do Planalto. A mais recente pintou na Comissão de Ética Pública. O ministro Sepúlveda Pertence jogou a toalha.
Deixou a presidência do órgão depois do veto de Dilma Rousseff à recondução de dois conselheiros indicados por ele. A saída abriu crise na Esplanada e na
língua. O pomo da discórdia: não recondução se escreve com hífen? Sem hífen? O nó nos miolos se explica. Em tempos recentes, substantivos antecedidos
de não ora se escreviam com o tracinho. Ora sem. Era
um deus nos acuda. Só a consulta ao dicionário jogava alguma luz na questão. A reforma ortográfica
pôs ponto final no problema. Com o não, nada de hífen: não ingerência, não intervenção, não fumante.
E, claro, não indicação.

Anúncio

Jovens
Um exemplo de apelo a essa estratégia dado pela Sprite
em 2010 com a campanha
Grafite, quando a marca de
refrigerantes criou uma competição para que os consumidores colorissem as latas – as
quatro mais votadas seriam
colocadas à venda limitada.
Segundo a gerente de marketing, Flávia Buchmann, a
marca acredita que seu consumidor vive sempre em busca do novo, o que torna necessário manter constante o
trabalho de fidelização. Pensando nisso, foi criada uma
fan page para motivar os consumidores fazer um movimento em defesa da arte urbana com a construção de
um gigantesco monumento,
feito exclusivamente com latas de Sprite.
A estátua de 12 metros será um símbolo da liberdade
pela arte de rua e ficará em
Porto Alegre, onde está uma
das mais tradicionais pistas
de skate do Brasil. A empresa
não revela investimentos e
faturamentos em dados separados e, como o Sprite faz
parte do sistema Coca-Cola,
Flavia revela apenas os investimentos gerais da em-

Dilma nos States
presa, que devem chegar R$
2,8 bilhões em 2012. No período 2012 a 2016, o total investido será de R$ 14,1 bilhões, 50% maior do que o
m o n t a n t e i n v e s t i d o e n t re
2007 e 2011.
A rede de supermercados
Zona Sul foi um dos primeiros no segmento a trazer produtos importados para o Brasil. O diretor comercial da
empresa, Pietrangelo Leta,
lembra que desde os primeiros passos da empresa a importação era encarada como
estratégica de diferenciação
perante a concorrência. “E,
o bv i a m e n t e, a p o s t e r i o r
abertura do mercado brasileiro fortificou esta estratégia”, conta.
A rede participa de feiras
de alimentos em todo o mundo, para acompanhar a tendência mundial deste mercado e atrair consumidores
“e s p e c i a i s”. Se n d o a s s i m ,
uma das séries limitadas traz i d a s p a ra e s t e Na t a l é d a
marca de chocolates norteamericana Kit Kat. “Tentamos construir para o nosso
cliente a melhor experiência
de compra. Neste nicho específico, o Brasil tem se tornado um mercado interessante a ser explorado”, avalia
Os p ro d u t o s e xc l u s i v o s
vendidos no Zona Sul representam 20% do faturamento,
conta Leta. O executivo também revela que a empresa
planeja fortalecer ainda mais
essa estratégia de venda com
a captação de mais marcas
exclusivas até o final de 2015.
“Saindo do forno, estamos
criando uma marca que se
chama Don Francesco, em
homenagem a um dos fundadores da companhia. Ela
abraçará uma linha exclusiva
não só de antipastos italianos, mas também de frios e
massas”, relata o diretor comercial do Zona Sul, acrescentando que todos os produtos são fabricados no sul
da Itália, em fábricas pequenas que não utilizam conservantes e nem corantes
Nos planos da empresa está ainda uma gama de produtos para classe AAA. “É o
que esperamos com este lançamento. Ser reconhecido
como a maior empresa em
vendas de produtos exclusivos modelo e rentável. Esta é
a nossa visão”, conclui Leta.
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A história se repete ano após ano. Por tradição, o
presidente brasileiro abre os trabalhos da Assembleia Geral da ONU. Este ano não fugiu à regra. Dilma Rousseff desembarcou em Nova York com discurso, bagagem e comitiva. Tampouco fugiram da
regra os maus-tratos à língua. A vítima, como sempre, foi a concordância.
Nos noticiários e entrevistas, Estados Unidos ganharam destaque. E, com eles, o convívio nada amistoso com o verbo. Foi um tal de "Os Estados Unidos
recebeu…", "Os Estados Unidos vai eleger…", "Os
Estados Unidos se preparou…", etc. e tal. A moçada
se esquece de regra aprendida lá longe, na escola
primária.
Nomes próprios escritos no plural têm manha muito
particular. Com eles, quem canta de galo é o artigo.
O verbo concorda com o pequenino. Na ausência do
monossílabo, o singular pede passagem: Os Estados
Unidos vão eleger o presidente da República em novembro. Os Andes ficam na Amér ica do Sul. O
Palmeiras disputa o Brasileirão. Minas Gerais quer
exportar o queijo que leva seu nome.

Sem mistério
"Votar não tem mistério. Você digita o número.
Apareceu o nome do seu candidato? Confirma." O
texto faz parte da campanha do Tribunal Superior
Eleitoral. O objetivo: ensinar o brasileiro a votar. A
mensagem acerta no propósito. Mas tropeça na língua ao mistura os pronomes. Começa com você
(você digita o número). Termina com tu (confirma
tu).
A formação do imperativo é nó nos miolos. O afirmativo recorre a dois tempos. O tu e o vós saem do
presente do indicativo sem o s final. As demais pessoas, do presente do subjuntivo. Assim:
Presente do indicativo: eu confirmo, tu confirmas,
ele confirma, nós confirmamos, vós confirmais, eles
confirmam
Presente do subjuntivo: (que) eu confirme, tu confirmes, ele confirme, nós confirmemos, vós confirmeis, eles confirmem
Imperativo afirmativo: confirma tu, confirme você,
confirmemos nós, confirmai vós, confirmem vocês.
Viu? O texto do TSE tinha duas saídas para tirar nota
10. Uma: Votar não tem mistér io. Você digita o
número. Apareceu o nome do seu candidato? Confirme. A outra: Votar não tem mistério. Tu digitas o
número. Apareceu o nome do teu candidato? Connfirma.
É tal história: lé com lé, cré com cré. Cada sapato no
seu pé.
LEITOR PERGUNTA

Vai ser lançado na sexta-feira o livro Resiliência — a arte de
enfrentar a diversidade no ciclo da vida. Fiquei animada com o
convite. Mas confesso minha limitação: desconheço o significado de
resiliência. Pode me ajudar?
CLÁUDIA GARCIA, BRASÍLIA
A palavra figura no Vocabulário ortográfico da língua portuguesa
(Volp) e nos dicionários. Eis o que diz o Houaiss: a capacidade de se
recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Em
bom português: é saber dar a volta por cima. Xô, adversidade!

