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Making of

} A Funprint, de Rodrigo Plucien-
nik, criou novo serviço para im-
primir fotos do Instagram.

O inglês como adversário

INSTAGRAM

O usuário compra créditos no ‘picdelivery.com’ e põe a hashtag
#funprint nas fotos que deseja receber em casa. É uma forma de
voltar da viagem e já ter os bons momentos gravados em papel.

EM CASA

THE NEW YORK TIMES

O vídeo mostra um retratista
forense desenhando o rosto
de várias mulheres com base
em suas próprias descrições.
De costas para elas, o artista,
Gil Zamora, faz uma série de
perguntas sobre suas caracte-
rísticas. Pés de galinha e olhei-
ras são algumas das mais cita-
das.

Em seguida, ele faz um novo
retrato da mesma mulher, ba-
seando-se na descrição de
uma terceira pessoa Os dois
desenhos são pendurados la-
do a lado e as mulheres são
convidadas a compará-los.
Em todos os casos, a descri-
ção de terceiros ficou melhor
do que a imagem que ela faz de
si própria.

O vídeo, que é uma campa-
nha publicitária da Dove, foi
filmado em um loft em San

Francisco e virou sensação na
internet. A versão de três minu-
tos foi vista quase 29 milhões de
vezes no canal da empresa no
YouTube.

Repercussão. Ele também fez
sucesso em outros sites. Um
artigo sobre a campanha publi-
cado no Mashable foi comparti-
lhado mais de meio milhão de
vezes em 24 horas.

O filme foi criado pela agên-
cia Ogilvy & Mather e faz parte
de uma campanha da Dove ba-
tizada de “Retratos da Real Be-
leza”. Segundo a agência, a
ideia de fazer esse vídeo surgiu
de uma pesquisa que mostrava

que apenas 4% das mulhe-
res se consideram bonitas.

Brenda Fiala, vice-presi-
dente de estratégia da
Blast Radius, uma agência
de publicidade digital, diz
que a Dove estava tentan-
do criar uma relação de
confiança com o consumi-
dor a partir de emoções
profundas.

Brenda compara essa es-
tratégia da marca Dove, da
gigante Unilever, com a da
Procter & Gamble, que lan-
çou durante os últimos Jo-
gos Olímpicos uma campa-
nha que apelava para a rela-
ção entre mães e filhos.

DIVULGAÇÃO

Campanha da Dove já foi vista
29 milhões de vezes na web

No início do ano, em um ca-
nal internacional de TV, o
campeão do UFC Anderson
Silva foi enquadrado pelo en-
trevistador:“Vocênãovaiapa-
nhar de ninguém?”. Como

naslutas,elefoirápidonarespos-
ta: “Eu já apanho do inglês!”

Aoassistir aodiálogo, a equipe
daagênciaÁfricadecidiudebate-
pronto quem iria estrelar a cam-
panha de matrículas da Wizard,

maior rede de ensino de idio-
mas do País. Em março, a
campanha, exibida apenas
na web, fez o número de pes-
soas que se registram no site
da escola passar de 800 para
8 mil ao dia.

Diante do sucesso, o luta-
dor – que agora é aluno da
Wizard – estreia em maio
uma campanha, em que se
prepara para tentar vencer es-
te forte adversário: o inglês.
O projeto terá ainda uma web-
série, em formato de reality
show, exibindo o avanço do
campeão no idioma. A ques-
tão é ver se nessa arena ele se
dá tão bem quanto no MMA.

Boca a boca
negativo
também
dói no bolso
Reclamação de clientes pode afetar não
só a imagem, mas o valor das empresas

SERGIO CASTRO/ESTADÃO

DIVULGAÇÃO

Marina Gazzoni

A reclamação de clientes
pode afetar não só a ima-
gem, mas o desempenho fi-
nanceiro e o valor de mer-
cado das empresas, con-
clui uma pesquisa do Insti-
tuto de Ensino e Pesquisa
(Insper).

Para estudar o fenômeno,
a pesquisa do Insper avaliou
a relação entre o volume de
queixas contra as operado-
ras de telefonia na Agência
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) e seus dados fi-
nanceiros entre o período de
2005 e 2010.

O problema começa a pe-
sar no bolso das empresas
quando as reclamações po-
dem abalar sua capacidade
de conseguir receitas futu-
ras, concluem os pesquisado-
res do Insper Danny Claro e
Fabio Fragoso.

“Os consumidores insatisfei-
tos podem deixar de comprar
produtos de uma empresa. E,
com a marca danificada, ela terá
mais dificuldade de conquistar
novos clientes”, afirma Claro.

“Existe um nível de insatisfa-
ção de clientes com o qual a em-
presa pode conviver. Acima dis-
so, as reclamações podem afe-
tar o valor da companhia”, com-
pleta Fragoso.

No caso específico das empre-
sas de telefonia móvel, a pesqui-
sa do Insper aponta que, quan-
do as reclamações na Anatel su-
peram o índice de 0,4 queixas
por mil linhas ativas, o resulta-
do de uma operadora poderá
ser comprometido.

Na maioria dos outros seto-
res, não é possível se chegar a
uma métrica tão clara para ava-
liar quantas reclamações as em-
presas podem suportar antes
de ter seu valor de mercado pre-
judicado. Mas não faltam casos

em que crises de imagem se re-
fletem nas ações da companhia
na bolsa de valores.

Um dos casos mais famosos é
o de um cantor que colocou um
vídeo no site YouTube para pro-
testar contra a quebra do seu
violão ocorrida em um voo da
companhia americana United
Airlines, em 2009.

Em quatro dias, o vídeo teve 4
milhões de acessos e sua reper-
cussão foi apontada na época co-
mo motivo para a queda de cer-

ca de 10% na cotação das ações
da empresa.

Redes sociais. A insatisfação
dos clientes se tornou uma dor
de cabeça maior para empresas
de todos os setores com a popu-
larização de redes sociais em to-
do o mundo.

O ato de reclamar de um servi-
ço ou produto ruim para um
amigo pode agora alcançar cen-
tenas de pessoas com um único
comentário no Facebook, por

exemplo.
“Tudo o que uma empresa

gastou em marketing para cons-
truir uma marca pode ser arra-
nhado por um único consumi-
dor insatisfeito”, diz a consulto-
ra e professora de marketing di-
gital da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM),
Sandra Turchi.

De acordo com Sandra, a solu-
ção é tentar prevenir que uma
enxurrada de críticas ou uma
única reclamação contra deter-
minada empresa ganhe força na
internet.

“As empresas investem mui-
to em campanhas para atrair no-
vos clientes. Mas, às vezes, per-
dem um novo consumidor por-
que deixaram uma queixa no
‘Reclame Aqui’ sem resposta na
primeira página do resultado da
busca pela marca no Google”,
explica Sandra.

Prevenção. Para evitar que o
dano à imagem chegue ao caixa
da empresa, muitas compa-
nhias passaram a direcionar par-
te de seu orçamento de marke-
ting para monitorar sua ima-

gem em redes sociais.
O atendimento, em geral,

é feito por agências especiali-
zadas em mídias digitais, mu-
nidas de equipe e softwares
focados em identificar e res-
ponder qualquer comentá-
rio feito por um internauta
sobre uma marca nas redes
sociais.

O publicitário Gabriel Bor-
ges, presidente da agência
Ampfy, afirma que muitos de
seus clientes só começaram
a pensar em uma estratégia
de comunicação para redes
sociais depois que viram um
volume crescente de recla-
mações contra a empresa na
internet.

“O problema força a em-
presa a olhar para a rede so-
cial. Depois, muitas perce-
bem que há uma oportunida-
de enorme de trabalhar sua
marca neste canal”, afirma
Borges.

Sóna Ampfy há quatro soft-
wares diferentes vasculhan-
do a web para encontrar qual-
quer comentário sobre as
marcas nas redes sociais.

A empresa também tem
um sistema que identifica
até 30 padrões de frustração
do cliente para criar uma res-
posta adequada para cada
problema.

Quem reclama de um pro-
duto com defeito, por exem-
plo, recebe um atendimento
diferente em relação ao con-
sumidor que fala mal do
atendimento que recebeu
em uma loja.

Toda essa estrutura, obvia-
mente, é uma despesa a mais
para o orçamento das empre-
sas. Vale a pena? Depende de
quanto custa perder um no-
vo ou velho cliente, afirmam
analistas.

Filme fez sucesso na
internet ao mostrar
que as mulheres se
enxergam menos
bonitas do que são

Briga. O grande desafio do lutador é vencer o inglês

Fotografia Expressa

● Reflexo

4 milhões
foi o número de acessos, em
apenas quatro dias, registrados
por um vídeo que um cantor
colocou no YouTube para pro-
testar contra a quebra de seu
violão em voo da companhia
americana United Airlines

10%
foi a queda da ação da empresa
no período. A repercussão do
vídeo foi apontada como um
dos motivos para o resultado

Valor. Fragoso estudou reflexo de queixas nas operadoras

REPRODUÇÃO

Autoestima. Descrição feita por terceiros é melhor

Cannes é o festival mais importante para o mercado brasileiro e o 
sonho de todo publicitário é estar lá, de preferência premiado.

Se ganhar um Leão é algo importante, estar no júri é uma virada de página. 
É uma grande honra.

O grupo de presidentes de júri formado neste ano é provavelmente o 
mais notável que o festival já teve. Espero uma seleção de trabalhos 
elevadíssima. 

O que representa Cannes Lions em sua carreira?

Qual é a importância de estar no júri?

Qual sua expectativa para os 60 anos do festival?

60 ANOS de 
Cannes Lions

Michel Lent
Pereira & O’Dell

Mobile Lions
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




