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INTERNACIONAL

O Fed, banco central americano, 
confirmou que vai manter seu 
programa de compra de títulos 
de dívida e os juros básicos pró-
ximo de zero para estimular a 
economia. As autoridades do BC 
avaliaram que houve melhoras 
no consumo e no mercado imo-
biliário, mas que a economia do 
país ainda não está forte o sufi-
ciente para baixar o desemprego.

A aérea americana Delta afir-
mou que está promovendo uma 
concorrência entre a Embraer e 
sua rival canadense Bombardier 
e que escolherá um dos fornece-
dores de jatos regionais até o fim 
do ano. A Delta divulgou tam-
bém que seu lucro no terceiro 
trimestre subiu 91% ante um 
ano atrás, para US$ 1,1 bilhão, 
ajudado por um ganho de US$ 
440 milhões nos seus hedges de 
combustíveis e outros itens.

A Nike, empresa americana de 
materiais esportivos, anunciou 
ontem que vai vender sua uni-
dade britânica Umbro para a 
gerenciadora de marcas Iconix, 
dos EUA, por US$ 225 milhões. A 
Nike comprou a Umbro em 2008 
por cerca de US$ 578 milhões 
procurando se fortalecer no seg-
mento de futebol. Mas, em maio, 
a empresa afirmou que queria 
vender a marca para se concen-
trar nos seus principais negócios.

A montadora sueca Volvo 
registrou lucro de US$ 206,9 
milhões no terceiro trimestre, 
menos que a metade de um 
ano atrás. A queda deveu-se em 
parte a vendas baixas na Ásia e 
América do Sul. A empresa infir-
mou que vai cortar a produção.

A Iberdrola, companhia ener-
gética da Espanha, informou 
que venderá ativos no valor de 
US$ 6,5 bilhões e demitirá 1.200 
empregados para pagar dívidas 
e proteger sua saúde financeira. 
O foco da empresa no controle 
de custo mostra como a crise 
econômica da Espanha está afe-
tando a flexibilidade financeira 
das grandes empresas do país.

Diretores-presidentes de mais 
de 80 grandes empresas ameri-
canas devem divulgar hoje um 
comunicado para pressionar 
o Congresso dos EUA a reduzir 
o déficit público através de 
aumento de impostos e cortes 
no orçamento. Os executivos que 
assinaram o manifesto conside-
ram impossível baixar o déficit 
federal sem aumentar impostos, 
seja qual for o presidente eleito 
nas eleições de 6 de novembro.

A americana Facebook viu o 
preço da sua ação saltar 19,13% 
ontem e fechar em US$ 23, 23. 
A maior alta da ação em um 
dia  foi impulsionada por um 
aumento na receita, divulgado 
na terça-feira, que mostrou 
que a rede social está fazendo 
progresso na venda de anúncios 
para dispositivos móveis. 

Rajat Gupta, ex-diretor do 
banco americano de inves-
timento Goldman Sachs, foi 
condenado a dois anos de prisão 
e ao pagamento de uma multa 
de US$ 5 milhões por ter vazado 
segredos corporativos para o 
administrador de fundos de 
hedge Raj Rajaratnam.Os advo-
gados de Gupta informaram 
que planejam recorrer.

REGIONAL

A Bolsa de Valores de Santiago, 
do Chile, informou que terá um 
mercado de derivativos em ope-
ração no início de 2013, depois 
de uma fase de testes em novem-
bro e dezembro.

A Coca-Cola Femsa, engarrafa-
dora do México, anunciou que 
seu lucro subiu 54% no terceiro 
trimestre, para US$ 275 milhões, 
graças a um aumento nas vendas 
e à diminuição dos custos finan-
ceiros devido ao peso forte.

A Southern Copper, minera-
dora de cobre do Peru, registrou 
lucro de US$ 217,9 milhões no 
terceiro trimestre, 67% menor 
que um ano antes, afetada por 
uma despesa judicial de US$ 316 
milhões. Ela espera aumentar 
sua produção de cobre em 5% 
em 2012, para 670.000 em 2013.

A ADM, gigante americana de 
agrobusiness, fechou acordo 
preliminar avaliado em US$ 400 
milhões para vender seus 23% na 
Gruma, fabricante de produtos 
de milho do México, ao empresá-
rio local Fernando Chico Pardo.

A OGX, petrolífera do grupo do 
empresário Eike Batista, divulgou 
ontem que a Agência Nacional 
do Petróleo aprovou a empresa 
como uma operadora de águas 
profundas, o que permitirá que 
ela opere na área do pré-sal. 

A Embraer divulgou lucro de 
R$ 132,5 milhões no terceiro tri-
mestre ante um prejuízo de R$ 
200.000 um ano atrás. O resul-
tado foi ajudado por uma alta 
de 25,7% na receita, para R$ 2,9 
bilhões, e pela desvalorização de 
do real contra o dólar.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Ellen Byron
The Wall Street Journal

Cada pequeno som emitido 
por certos produtos — um esta-
lido, um clique, um farfalhar, 
um zunido — pode ser memo-
rável, gratificante até. E, muitas 
vezes, sugere luxo, frescor, efi-
cácia, segurança.

Na eterna campanha para per-
suadir o consumidor a gastar, 
empresas dão cada vez mais aten-
ção a ruídos feitos por produtos 
e se desdobram para manipular 
cada barulhinho que produzem. 
Hoje, o som desponta como uma 
nova fronteira do marketing.

É que pistas auditivas sutis 
podem fazer grande diferença 
para o consumidor confrontado 
com várias marcas, dizem empre-
sas. Em geral, o som emitido não 
é a primeira coisa que atrai a pes-
soa para um produto. Quando é 
bom, no entanto, o consumidor 
logo passa a apreciá-lo, dizem 
profissionais de marketing.

“É um pequeno detalhe, mas 
realmente capaz de distinguir 
[seu produto] dos outros”, diz 
Ted Owen, diretor global de cria-
ção de embalagens da Clinique, 
linha de cosméticos da Estée 
Lauder Cos. “É o que chamamos 
de intangíveis.”

No mês passado, por exemplo, a 
Clinique lançou um rímel (o High 
Impact Extreme Volume) cujo 
tubinho dá um estalido suave, 
mas bem nítido, ao ser fechado 
com a tampa que contém o apli-
cador. O som garante à pessoa 
que a tampa foi rosqueada até o 
fim e que o líquido ali dentro não 
vai secar. O mais sutil, diz Owen, é 
que o clique transmite toda a ele-
gância do produto.

Owen e a equipe trabalharam 
com cerca de 40 protótipos de 
componentes internos do tubo 
de rímel, dando particular aten-
ção ao diminuto aro na boca do 
tubo, de onde vem o clique quan-
do a tampa é rosqueada até o fim. 
Ao ajustar a inclinação do ângulo 
dessa borda e a ranhura corres-
pondente no interior da tampa, 
era possível alterar o som produ-
zido. Com o ângulo acentuado, 
o clique era agudo, o que para a 
equipe não soava elegante. Uma 
inclinação mais suave produzia 
um som mais grave. “Suamos 
para definir esse detalhe”, disse 
Owen. “Chegar ao resultado per-
feito exige muita atenção, tanto 
aos materiais envolvidos como a 
todas as etapas da produção.”

Um erro aqui pode ter sérias 
consequências. No afã de vender 
a marca de salgadinhos SunChips 
como ecologicamente correta, a 
Frito-Lay (divisão da PepsiCo Inc.) 
passou em 2010 a acondicionar o 
produto em sacos biodegradá-
veis. Mas o público chiou, pois a 

embalagem fazia barulho demais. 
As vendas caíram e a Frito-Lay 
teve de reinstituir os sacos anti-
gos. “A embalagem do produto é 
uma experiência multissensorial 
para nosso consumidor”, diz um 
porta-voz da Frito-Lay. 

Até um som produzido uma 
única vez pode ser tratado com 
reverência. A Snapple, linha de 
bebidas da americana Dr Pepper 
Snapple Group Inc., diz que o esta-
lido que o consumidor ouve ao 
abrir pela primeira vez uma gar-
rafinha do suco sugere o frescor 
da Snapple. Segundo a empresa, 
isso gera expectativa e a sensação 
de segurança, pois a pessoa sabe 
que a garrafa não foi aberta antes 
e que a bebida não foi adultera-
da. A Snapple acreditava tanto 
na mensagem de segurança que 
esse estalido transmitia que, em 
2009, simplesmente aboliu o 
lacre plástico em volta da tampa. 
Derrubou despesas com embala-
gem e eliminou um total de resí-
duos plásticos estimado em 55 
milhões de metros lineares, diz 
a empresa. “Foi muito mais fácil 
tomar essa decisão sabendo que 
havia aquele estalido emblemá-
tico”, diz Andrew Springate, dire-
tor de marketing da Snapple.

Quando profissionais de uma 
empresa se reúnem para falar de 
sons, há desafios linguísticos. O 
som que um marcador Sharpie 
produz ao ser passado pelo papel 
é um chiado que executivos da 
Newell Rubbermaid Inc., fabri-
cante do Sharpie, chamam de 
“scritch-scratch”. Quando cogi-
tam alguma inovação no produ-
to, não esquecem do tal do “scri-

tch-scratch”. “É parte da experi-
ência de usar o marcador”, diz 
Lisa King, diretora de inovação 
da empresa. “O som que o pro-
duto emite pode ser tão singular 
quanto a cara do produto.”

Certos sons são tão irritantes 
que há muito deviam ter sido 
mudados. A divisão de eletrodo-
mésticos da General Electric Co. 
está revendo a sinfonia abrasiva 
de zunidos, bipes e campainhas 
que secadoras de roupa, fornos e 
microondas da marca vêm fazen-
do há décadas. A GE contratou um 
profissional de áudio para com-
por uma “trilha sonora” para cada 
uma das quatro grandes marcas 
da divisão. Em vez de bipes e zuni-
dos e afins, o aparelho agora toca 
trechinhos de sua trilha. Quando 
o aparelho é ligado, a música vai 
em um crescendo; ao ser desliga-
do, o tema soa com intensidade 
sonora decrescente. No caso de 
alertas temporais, como o de um 
timer, a música vai ganhando 
intensidade e urgência.

A música de cada marca é feita 
com o público-alvo em mente. No 
caso da Hotpoint, uma linha bási-
ca e barata, a trilha sonora será o 
rock — mais especificamente, o 
“grunge”. Já a Monogram, a linha 
mais cara da GE, será acompanha-
da pelo som de um piano. “Algo 
bem arrojado e elegante”, diz 
David Bingham, criador sênior de 
interação da GE Appliances.

Com o visual de eletrodomés-
ticos cada vez mais minimalista, 
diz a GE, aspectos como o som 
ganharão importância. Essas 
novidades devem chegar ao mer-
cado em dois ou três anos.

Certos produtos só querem o 
silêncio. Lançada em abril, a linha 
de absorventes internos Tampax 
Radiant, da Procter & Gamble 
Co., tem um invólucro de plástico 
texturizado que não faz estarda-
lhaço ao ser aberto. O envoltório 
foi feito pensando na mulher 
— sobretudo a adolescente — que 
diz querer mais privacidade em 
banheiros públicos. “Ela quer 
ser discreta, mas com o invólu-
cro antigo não havia como”, diz 
Alex Albacarys, diretor associado 
de pesquisa e desenvolvimento 
mundial da Tampax. “Com o novo 
plástico, passamos a outro nível 
em termos de evitar ruídos.”

Ao medir o ruído produzido 
pelo novo invólucro no laborató-
rio de acústica da empresa, profis-
sionais da P&G constataram que 
houve uma redução de decibéis 
de 25% com o Radiant em relação 
a outros absorventes da linha.

Nos últimos anos, a fabricante 
de eletrodomésticos Dyson tem 
dado mais atenção ao som produ-
zido por seus aparelhos. A empre-
sa quer que seus aspiradores de 
pó emitam um ruído mais grave 
e agradável — o que, segundo a 
empresa, soa mais sofisticado.

Em março, a Dyson lançou o 
DC-39, o aspirador mais silencio-
so que já colocou no mercado. O 
motor é acondicionado em uma 
caixa que abafa o ruído. Além 
disso, o poliuretano usado ajuda 
a absorver a energia do som.

“Hoje, as pessoas esperam que 
um produto soe bem — não só 
que seja silencioso”, diz Racha-
el Pink, engenheira acústica da 
Dyson.

Indústria de bens de consumo 
busca o som que ajuda a vender

Ilustrações de Serge Bloch; Fotos: F. Martin Ramin para o The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Barulhinho bom
Os sons gerados por diversos produtos estão sendo reformulados para agradar aos ouvidos do consumidor

Clinique:
O ruído que a tampa do novo rímel 
lançado em setembro faz ao fechar o 
produto indica elegância e que o rímel 
não vai secar porque está bem fechado

Snapple:
O ‘pop do Snapple’ ajuda a gerar a 
sensação de uma bebida refrescante, diz 
a companhia. E o som emitido quando a 
garrafa é aberta pela primeira vez refoça 
a mensagem de que ela não foi adulterada.

Dyson:
O aspirador de pó DC-39 tem 
abafamento de ruído para agradar 
consumidores cada vez mais exigentes, 
que detestam aspiradores barulhentos. 
Um aspirador silencioso envia uma 
mensagem de alta qualidade.

Sharpie:
O ruído típico que o 
marcador faz no papel, 
descrito como 
‘scritch-scratch’ pela 
empresa, é um 
elemento essencial da 
experiência de usar 
um Sharpie 

Deborah Ball e Ilan Brat 
The Wall Street Journal, de Madri

O índice de desemprego na 
Espanha está próximo de 25%, 
as vendas no varejo estão em 
queda há 25 meses seguidos e o 
país se aproxima cada vez mais 
de um resgate internacional.

Ainda assim, a rede de super-
mercados Mercadona SA contra-
tou 6.500 funcionários no ano 
passado, mais do que qualquer 
outra empresa espanhola. 

Suas vendas subiram 8% e per-
manecem em alta.

O segredo do sucesso? Uma 
fórmula com jeito alemão para 
elevar a produtividade, o que 
inclui condições de trabalho 
flexíveis, extensa capacitação do 
pessoal e gratificações atreladas 
ao desempenho — combinação 
rara na Espanha. O resultado é 
que a varejista, de controle fami-
liar, está rapidamente se conver-
tendo em modelo num país que 
tenta urgentemente reformular 
as regras de sua economia.

Uma década atrás, empresas e 
trabalhadores na Alemanha sela-
ram um pacto pelo qual o traba-
lhador aceitava uma carga horá-
ria maior e reajuste de salários a 

um ritmo inferior ao do aumento 
da produtividade. Em troca, ele 
teria a promessa de segurança 
no emprego, mesmo em tempos 
difíceis. Custos trabalhistas caí-
ram 1,2%, enquanto a produtivi-
dade subiu 9% entre 1999 e 2006, 
segundo o Deutsche Bank.

Já na Espanha, o dinheiro fácil 
levou empresas a aceitar contra-
tos de trabalho rígidos. Com o 
lucro de empresas artificialmen-
te turbinado pela inflação, caiu a 
pressão para manter custos sob 
controle. Como resultado, os 
custos trabalhistas subiram 23% 
na Espanha no mesmo período.

“O país inteiro — sindicatos, 

empresários, bancos, políticos 
— perdeu as estribeiras”, disse 
Juan Roig, o bilionário dono do 
Mercadona, em uma apresenta-
ção na empresa este ano.

O sul europeu precisa fechar 
o vão de eficiência em relação a 
países mais produtivos, como a 
Alemanha. Mas não vai ser fácil. 
O governo em Madri anunciou 
em setembro que um pacote para 
aumentar a competitividade do 
país incluiria 43 novas leis. Se 
essa campanha no sul da Europa 
for infrutífera, a região enfrenta-
ria — na melhor das hipóteses — 
anos de estagnação econômica.

Embora o Mercadona tenha 
virado referência na Espanha, 
vai demorar para que seu exem-
plo seja seguido, diz Luis Simões, 
que dirige a sucursal espanhola 
da consultoria Kantor Worldpa-
nel. “O Mercadona vem investin-
do nos empregados há anos”.

A rede tinha 1.356 lojas e 70.000 
funcionários permanentes ao 
final do ano passado. O lucro 
subiu 19%, para 474 milhões de 
euros (US$ 619 milhões). A recei-
ta foi de 17,83 bilhões de euros. A 
empresa, de capital fechado, não 
divulga resultados trimestrais.

A campanha de Roig para 

transformar o Mercadona teve 
início no começo da década de 
1990. Grandes redes internacio-
nais, como a Carrefour SA, come-
çaram a fazer pressão sobre o 
Mercadona, que começou como 
um açougue no leste da Espa-
nha, ainda na década de 1970. 
Roig decidiu que, para poder 
competir, o Mercadona teria de 
praticar preços baixos sempre.

“Tivemos de achar um modelo 
que nos diferenciasse das con-
correntes”, disse o empresário 
por e-mail. Entre esses modelos 
estava o da Wal-Mart Stores Inc.

Ao visitar seus supermercados, 
Roig viu gôndolas desabasteci-
das e gerentes checando bolsas e 
mochilas de funcionários no fim 
do expediente para coibir furtos. 
O empresário decidiu que con-
tratos de trabalho temporário — 
típicos para cerca de 60% do pes-
soal do Mercadona — afetavam o 
moral. Decidiu limitar a prática.

Hoje, cerca de 90% dos empre-
gados do Mercadona são contra-
tados em regime permanente, em 
tempo integral. Em outras gran-
des varejistas espanholas, 60% do 
pessoal trabalha em meio perí-
odo, segundo o Sindicato Geral 
dos Trabalhadores da Espanha.

O Mercadona investe cerca de 
US$ 6.500 e quatro semanas de 
treinamento em cada trabalhador 
que contrata — algo raríssimo na 
Espanha. Todo ano, o funcionário 
recebe outras 20 horas de treina-
mento. Há pouco, o governo espa-
nhol decidiu seguir o exemplo do 
Mercadona: deu a todo trabalha-
dor do país o direito a 20 horas de 
capacitação por ano.

O Mercadona paga salários 
acima da média e nunca fez 
demissões em massa. Se a empre-
sa atinge certas metas de lucro, 
quase todo trabalhador ali den-
tro recebe um bônus equivalen-
te a até dois meses de salário.

Em troca, a empresa exige dedi-
cação do trabalhador. Às vezes, o 
funcionário tem de ir dar uma 
força em outra área do estabele-
cimento, o que dá ao Mercadona 
uma certa margem para se ajus-
tar a flutuações no movimento. O 
trabalhador é treinado para estar 
sempre atento às necessidades 
do consumidor. Um cliente pos-
tado diante de uma gôndola de 
hortifrútis, por exemplo, pode 
ser abordado por um trabalha-
dor oferecendo ajuda em cerca 
de sete segundos, diz a empresa.

Embora sindicatos de traba-

lhadores do Mercadona tenham 
manifestado seu apoio à empre-
sa, a abordagem aqui e ali causa 
conflito. Funcionários com pro-
blemas menores de saúde são 
instados a consultar médicos 
da empresa, e não profissionais 
independentes que talvez con-
cedessem uma licença médica 
mais longa, dizem certos dirigen-
tes sindicais. Um porta-voz da 
empresa informou que o traba-
lhador pode consultar o médico 
que quiser e que, à luz da legisla-
ção espanhola, a licença médica 
só pode ser aprovada por médi-
cos do sistema público de saúde.

Para cortar custos, a empre-
sa também se atém a detalhes 
mínimos. Em colaboração com 
fornecedores, o Mercadona eli-
minou o acabamento reluzente 
de certas embalagens para gas-
tar menos e repassar a economia 
para o consumidor.

Em uma reunião em 2008, 
Roig apareceu sem camisa sob o 
paletó. À vista de todos, beliscou 
a cintura. “Isso aqui é gordura”, 
disse. “Precisamos eliminar tudo 
o que não agregue valor”.

A campanha por eficiência aju-
dou a elevar as vendas por traba-
lhador em 62% de 2004 para cá. 

Espanhola Mercadona gera emprego em plena crise

The Wall Street Journal
*Este ano até julho Fonte: Kantar Worldpanel
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 out. 2012, Empresas, p. B14.




