
Ricardo Marek foi
confirmado como pre-
sidente da Takeda Bra-
sil, multinacional japo-
nesa especializada em
pesquisa e com foco
principal em produtos
farmacêuticos, em
substituição a Giles Pla-
tford, que foi nomeado
diretor geral de opera-
ções da companhia pa-
ra as regiões do Oriente
Médio, Turquia e Áfri-
ca. Há dois anos no gru-
po, o executivo ante-
riormente chefiava a
diretoria financeira. Antes de ingressar na Takeda, ele
ocupou cargos estratégicos na área de finanças no grupo
farmacêutico Organon, tanto no Brasil, quanto nos Esta-
dos Unidos, e ainda atuou como diretor geral da Akzo No-
bel Holding Group no Brasil. Com MBA pela Universida-
de de São Paulo (USP), extensão em finanças pela Univer-
sidade de Michigan, nos Estados Unidos (EUA), e espe-
cialização em gestão de marketing internacional pela
Universidade da Califórnia, também nos EUA, Marek se
aperfeiçoou como CFO pela Wharton School, da Univer-
sidade da Pensilvânia (EUA).

LICKS ADVOGADOS CONTRATA DESEMBARGADORA

Especializado em direito sanitário, o escritório Licks Advogados, que tem
unidades em Brasília e São Paulo, contratou a desembargadora federal
Liliane Roriz, especialista em propriedade industrial e que deixou o Tri-
bunal Regional Federal da 2ª Região. Com o aquecimento do mercado
de propriedade intelectual, Roriz decidiu seguir o fluxo inverso da maio-
ria dos bacharéis em direito e, após 20 anos de carreira na magistratura,
retorna à iniciativa privada. Mestre em direito constitucional e teoria do
Estado pela Pontifícia Universidade Católica, com extensão em proprie-
dade industrial, Liliane tem ainda pós-graduação em direito da integra-
ção regional União Européia e Mercosul pela Universidade de Coimbra,
em Portugal, em direito público e privado pelas Faculdades Integradas
Cândido Mendes, bem como em direito do trabalho e legislação previ-
denciária pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
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GILBERTO GROSSO
VAI COMANDAR A
AVANT

Depois de um processo de
reestruturação de mais de
dois anos, iniciado em 2011,
a Avant, especializada em
iluminação, anunciou a
nomeação de Gilberto
Grosso como presidente,
após uma década anos à
frente da diretoria
comercial da companhia.
Na nova função, o
executivo terá como missão
preparar a empresa para
um crescimento
sustentável e adequá-la para operar sob um sistema que permita
até contar com ingresso de novos acionistas e conduzir sua
abertura de capital. “Como presidente, minha tarefa será
posicionar a Avant entre os três maiores fabricantes de lâmpadas
no Brasil nos próximos quatro anos e rentabilizar financeiramente
a operação brasileira para atender às expectativas do Conselho de
Administração”, afirma Grosso. 

RICARDO GOTELIP VAI PARA A ANGLO AMERICAN

A gigante Anglo American anunciou no início do mês Ricardo Gotelip
como novo diretor de segurança e desenvolvimento sustentável na
unidade de negócio nióbio e fosfatos. O executivo, que é graduado em
administração pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
com especialização em segurança do trabalho e cursos de
aperfeiçoamento em gestão de projetos e liderança na Insead
Business School, na França, no Instituto de Tecnologia de
Massachusetts, nos Estados Unidos, também vai integrar a diretoria
executiva da área. Com 27 anos de experiência na indústria da
mineração, em que acumulou passagens por grandes empresas,
como como British Petroleum, RTZ e Phelps Dodge do Brasil, Gotelip
já participou de projetos de exploração mineral e em vários
empreendimentos em operação no Brasil e outros 16 países.

TOTAL EXPRESS TEM NOVO DIRETOR DE OPERAÇÕES

Ives Uliana acaba de ingressar na Total Express, que atua em
logística e é controlada pela holding de logística e distribuição do
Grupo Abril, a DGB. O executivo, que é bacharel em administração e
pós–graduado em engenharia de produção, vai comandar a
diretoria de operações da companhia. Uliana trabalhou por seis
anos na General Motors do Brasil, além de ter sido gerente
nacional de distribuição e logística da Pepsico do Brasil. No
exterior, ele teve passagens por grandes multinacionais, como
Keystone Foods, Diageo e Parmalat, atuando em países como
Venezuela, Colômbia, Peru, Austrália e Nova Zelândia.

Takeda anuncia novo
presidente no Brasil
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C om a popularização sem
limites da internet e
aceitação cada vez maior
das redes sociais, co-

mentários contra ou em favor
das organizações podem fazer a
diferença na hora de compras.
Pesquisa da Dimensional Re-
search, feita no início de 2013,
com quase 1 milhão de pessoas
nos Estados Unidos mostra que
88% dos entrevistados dizem
que a opinião dos consumido-
res sobre a marca é decisiva no
ato de qualquer aquisição. Em-
bora o estudo seja feito em um
mercado completamente dis-
tinto do brasileiro, especialistas
em marketing acreditam que
ele pode ser replicado no Brasil,
o que reforça a necessidade das
marcas estarem atentas à opi-
nião de seus produtos e serviços
entre seu público-alvo, inde-
pendentemente do canal de re-
lacionamento utilizado para se
relacionar com ele.

Patrocinado pela Zendesk, o
levantamento mostra ainda que
o principal espaço utilizado pe-
los consumidores para elogios é
o Facebook, enquanto os sites
de avaliação online são o canal
mais comum para críticas nega-
tivas. Ainda de acordo com o es-
tudo, 90% dos entrevistados
afirmaram que ler opiniões po-
sitivas de outras pessoas foi fun-
damental na hora da compra,
sendo que 86% deles disseram
que as decisões de compra fo-
ram influenciadas pelas opi-
niões negativas sobre a marca
na internet. Além disso, entre os
clientes ouvidos que comparti-
lharam experiências negativas,
45% o fizeram por meio de mí-
dias sociais e 35% por meio de
sites de avaliação online.

De acordo com o professor
de comunicação corporativa,
planejamento de comunicação
e comunicação de crises da Es-
cola Superior de Propaganda e
Marketing do Rio de Janeiro
(ESPM-RJ), Leonardo Mancini,
a reputação de uma marca se
constrói com relacionamento.

Para ele, as empresas devem es-
tabelecer pontos de contato
com seus públicos e investir em
proximidade e escuta. “Os usuá-
rios de internet falam e conso-
mem marcas todo o tempo. É
papel das delas aproveitar as
oportunidades e estreitar o rela-
cionamento, em uma troca real
com os consumidores”, avalia.

Segundo Mancini, o merca-
do mudou por conta da internet
e as organizações precisam se
adequar a essa nova realidade.
Ele afirma que a web 2.0 se defi-
ne pelas possibilidades de inte-
ração e proximidade, sendo
uma evolução dos sites iniciais,
que se colocavam como bancos
de dados a respeito de assuntos
específicos, em vez de se apre-
sentarem como canais de rela-
cionamento com os clientes. Já
para as empresas, a grande rede
apresenta uma real oportunida-
de de se aproximar e fazer parte
da vida do público-alvo.

“Com relação ao branding, a
internet oferece uma oportuni-

dade de experimentação única.
O indivíduo pode se inserir no
universo e nas narrativas de
marca, o que cria legitimidade e
identificação. Se bem desenvol-
vida, torna uma empresa a prin-
cipal alternativa para uma ne-
cessidade latente, que é o obje-
tivo desse conceito”, esclarece.

Leonardo acrescenta que,
se o consumidor tem ques-
tionamentos, é papel das em-
presas responder. Se ficarem
caladas, defensivas, perdem
legitimidade e respeito do
seus clientes. 

Governança da informação

Especialista em Gestão de
Negócios e Processos e profes-
sor do Ibmec-RJ, Luiz Fernando
Barbieri avalia que, em um mer-
cado globalizado, integrado e
conectado o tempo todo, é fun-
damental que as empresas sai-
bam gerir sua reputação na in-
ternet por meio de uma gover-
nança da informação.

De olho nas críticas 
para cativar o cliente 2.0
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Brito: ter a equipe treinada para atender aos clientes é importante

Reputação da empresa é decisiva na hora da compra na internet, aponta pesquisa.
Para especialistas, transparência no relacionamento com o cliente é fundamental

Ele explica que o processo de
comunicação com o público-
alvo se tornou mais rápido por
meio das redes sociais. Se em
um passado recente se buscava
atender às necessidades e ex-
pectativas dos clientes de for-
ma presencial, hoje há um novo
desafio, que é acompanhar a
percepção dos clientes nos blo-
gs e redes sociais. “O boca a bo-
ca agora é virtual e a velocidade
com que se promove pode fazer
estragos na imagem da empre-
sa”, diz Barbieri, acrescentando
que, para minimizar o efeito
negativo, faz-se necessário
acompanhar os formadores de
opinião na internet, denunciar
opiniões falsas, os chamados
fake reviews, e desenvolver um
canal de comunicação nas re-
des sociais oficial. “Dessa for-
ma, a relação de confiança en-
tre cliente e empresa fica esta-
belecida e mantida”, completa.

Para o professor, as possibili-
dades de interação promovidas
pela internet são um caminho
sem volta. Segundo ele, a mu-
dança promovida pela grande
rede está em diversos aspectos,
sendo o principal compreender
que existe um cliente 2.0 que
busca experimentar novas for-
mas de consumo. “Em geral, ele
é infiel, está sempre em busca
da melhor oferta, não estando
atrelado a classes sociais e seg-
mentações estáticas previa-
mente estabelecidas”, conta.

Para o professor, o foco deve
estar na formação de opinião
alinhada à estratégia do negó-
cio, o que implica em criar uma
experiência de consumo que
atenda às necessidades e expec-
tativas do consumidor como no
ambiente offline

“O pulo do gato, é criar me-
canismos automatizados pa-
ra a formação de opinião po-
sitiva por meio dos blogs e re-
des sociais. O cliente 2.0 pode
se tornar em uma etapa do
processo um funcionário, fa-
zendo parte da cadeia de va-
lor da organização, sendo o
principal colaborador para o
crescimento da empresa na
grande rede”, avalia. 

Equipe forte

Coordenador de Branded
Content da Goomark, agência
especializada em comunicação
e marketing, Rafael Brito afirma
que as empresas também pre-
cisam investir fortemente na
equipe, ainda que terceirizada.
“Ela precisa saiber exatamente
o posicionamento da marca
para qual trabalham”, afirma.
Segundo ele, esses profissionais
devem atuar exclusivamente na
internet e nas redes sociais, por
se tratar do local mais comum
para receber críticas e elogios.
Brito explica que, atualmente, o
mercado oferece inúmeras fer-
ramentas para o monitoramen-
to de palavras-chave, comentá-
rios e assuntos, por isto, os em-
pregados precisam estar aptos
a usá-las para estarem prontos
para solucionar os problemas
dos consumidores.

Trabalhar a empresa na in-
ternet não chega a ser uma difi-
culdade, aponta Brito. Para ele,
basta conhecimento e criativi-
dade. “Além das redes sociais
mais conhecidas, existem ou-
tras que foram criadas para pú-
blicos específicos, como o
Skoob, que é destinada a fãs de
livros. Tudo deve partir de como
a empresa quer interagir e ser
vista pelo seu consumidor”, afir-
ma. Para converter críticas aos
negócios em imagem positiva,
Brito frisa que é preciso agir
com transparência. “Um cliente
bem atendido que teve seu pro-
blema solucionado se torna um
fiel escudeiro da marca e isso é
essencial na hora da compra.”
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