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Making of

Receitas de participantes de
concursos de culinária foram
reunidas em um livro digital.

Uma parceria entre a Natu-
ra e a Rádio Eldorado, do
Grupo Estado, colocou no
ar na semana passada uma

rádio online dedicada exclusi-
vamente à música brasileira.

A web rádio é uma iniciativa
do Natura Musical, um progra-
ma de patrocínio da Natura
que em oito anos apoiou mais
de 200 projetos, alguns deles
de nomes como Ney Matogros-
so, Arnaldo Antunes, Tulipa
Ruiz, Marcelo Jeneci e Milton
Nascimento, além de outros ar-
tistas menos conhecidos, com

produção regional.
Por meio do Natura Musical,

a marca brasileira de cosméti-
cos patrocina CDs, DVDs, li-
vros, shows e documentários:
uma forma de usar a música co-
mo estratégia de marketing. A
ideia de criar uma rádio online
surgiu com o intuito de abrir
mais um espaço para promo-
ver a cultura popular brasileira
e incentivar novos talentos.

A Natura começou fazendo
isso por meio do portal www.
naturamusical.com.br, que já
oferece conteúdo sobre músi-
ca brasileira, fotos, vídeos e
músicas inéditas em parceria
com os artistas patrocinados.

“Temos um grande acervo
de conteúdo, em constante re-
novação e percebemos que a
parceria com a Eldorado, com
quem temos valores em co-
mum, oferece a oportunidade
de dar vazão regular a este con-
teúdo, multiplicando nosso al-
cance”, explica a gerente de
propaganda da Natura, Vera
Sousa.

No ar desde o dia 5 de no-

vembro, a rádio online está
hospedada no site Território El-
dorado (www.territorioeldora-
do.com.br), com transmissão
diária e ininterrupta.

Conteúdo. Com produção da
equipe da Rádio Eldorado, a
programação inclui, além de
música, entrevistas com gran-
des nomes da música popular
brasileira e novos talentos. A
apresentação será de Luciana
Camasmie e a supervisão, de
Regis Salvarani, gerente artísti-
co da Eldorado, em parceria
com a produtora LuppiArts.

O Território Eldorado, que
hospeda a rádio Natura Musi-

cal, recebe mais de 120 mil
visitantes únicos e, em mé-
dia, quase 3 milhões de vi-
sualizações por mês. A par-
ceria que se consolidou com
a criação da web rádio come-
çou em 2010, quando a Rá-
dio Eldorado começou a di-
vulgar artistas do projeto
Natura Musical no progra-
ma Vozes do Brasil.

“Para nós da Eldorado, é
um desafio fazer uma rádio
que sirva de porta-voz para
um projeto tão relevante no
cenário cultural do País”,
diz Régis Salvarani, gerente
artístico da emissora, que es-
tá no ar há 55 anos.

RECEITAS

Intimidade roubada

QUEM É

Natura Musical estreia
web rádio no ‘Território Eldorado’

‘10 Motivos para Praticar Cozinhaterapia’, obra compilada pela
marca de cream cheese Philadelphia, está disponível para down-
load gratuito em tablets e smartphones no site da empresa.

TABLETS E SMARTPHONES

Para gravar a nova campanha
do café Pilão Senseo – um sis-
tema de café coado cremoso
em sachês, da marca Café Pi-
lão –, a agência de publicida-
de JWT criou um set atípico.
Em vez das 40 pessoas neces-
sárias, em média, para uma
gravação, apenas 15 estavam
no ambiente. Isso para pre-
servar a intimidade do casal
Fernanda Lima e Rodrigo Hil-
bert e passar a mensagem de
que o café da marca destina-
se a momentos especiais.

A tentativa surtiu efeito. O
casal até mudou o texto suge-
rido, segundo Ricardo John,
diretor executivo de criação

na JWT. Isso acabou mantendo
a naturalidade do diálogo, in-
cluindo pequeno erro de portu-
guês da gaúcha. “Rodrigo, tu me
ama?”, diz Fernanda no filme.

John explica que, além da “in-
timidade roubada do casal”, o
filme tem, como curiosidade, a
concretização do “momento
sensorial”. A cena da máquina
fazendo café levou 13 horas pa-
ra ficar ideal. Tudo isso para “ex-
trair o máximo de poesia possí-
vel daquele momento”.

Para passar a sensação de cre-
mosidade ao espectador, foi ne-
cessária uma câmera que captu-
ra 480 quadros por segundo./
NAYARA FRAGA

“Entender o ponto
de vista do consumidor
exige conhecimento de
sociologia, psicologia e
antropologia. É
preciso entender como
as pessoas respondem
ao estímulo de
consumo.”

✽ Philip Kotler, de 82 anos, é
professor da Kellogg School
of Management, da Universida-
de Northwestern, nos EUA.
Tem mestrado e doutorado
em Economia. Escreveu mais
de 50 livros sobre negócios e
marketing. Em 2005, foi sele-
cionado como o 4º maior guru
de negócios pelo ‘Financial
Times’, atrás de Jack Welch,
Bill Gates e Peter Drucker.

‘O Brasil precisa de marcas globais’
Um dos principais gurus de marketing do mundo, Philip Kotler afirma que País precisa seguir exemplo coreano

DIVULGAÇÃO

Projeto da Natura
terá rádio exclusiva de
música brasileira com
conteúdo produzido
pela Rádio Eldorado

Fernando Scheller

O que uma marca forte traz
para um negócio? De acordo
com Philip Kotler, uma das
principais autoridades mun-
diais em marketing, com
mais de 50 livros publicados,
a resposta é simples: é a ima-
gem que permite a uma com-
panhia definir preços, em
vez de ficar refém do que o
mercado está disposto a pa-
gar. É por isso, afirma Kotler,
que o Brasil precisa trabalhar
com urgência para criar mar-
cas multinacionais.

“Ok, vocês têm sandálias usa-
das no mundo todo”, afirma o
especialista, que ministrou pa-
lestra na Universidade Macken-
zie, em São Paulo, semana pas-
sada. No entanto, ele diz que o
País precisa ir além das Havaia-
nas para prosperar em um mer-
cado global que ele classifica co-
mo “hipercompetitivo”.

Esse acirramento das dificul-
dades ocorrerá porque a expan-
são da economia mundial está
se desacelerando. “Em países
muito grandes, como o Brasil,
faltam marcas internacionais,
pois todo mundo pensa só na

força do mercado interno. E is-
so tem de mudar.”

O investimento na criação de
gigantes internacionais é uma
estratégia clara em economias
de menor porte. É o que ocorre
com a Suíça (terra da Nestlé e
de várias marcas de relógios),
da Suécia (terra da Volvo e da
Ericsson) e, mais recentemen-
te, da Coreia do Sul (Samsung,
LG e Hyundai).

A Hyundai é vista como um
exemplo de empresa que soube
aproveitar a crise nos Estados
Unidos para crescer. A propos-
ta de valor da Hyundai, na visão

de Kotler, é clara: a empresa ofe-
rece carros comparáveis aos au-
tomóveis de marcas premium,
a preço mais baixo.

Em 2008 e 2009, quando o re-
ceio dos americanos de perder
o emprego atingiu o ápice, a
companhia soube arriscar. Pro-
pôs um desafio: caso os clientes
perdessem o emprego, aceita-
riam a devolução do veículo. A
aposta de que o pânico não cor-
respondia à realidade se mos-
trou acertada: “Só cem carros
foram devolvidos.”

Mas basta uma empresa deci-
dir criar uma marca global? Se-

gundo Kotler, o processo co-
meça com essa determinação,
mas exige muito estudo de
mercado. “Conversar com o
consumidor e entender suas
necessidades é sempre impor-
tante”, afirma o especialista. É
a partir desse raio-x que a em-
presa poderá decidir qual será
o nicho a ser explorado.

A aérea americana JetBlue,
por exemplo, percebeu que o
consumidor queria pagar me-
nos pelas passagens. Para bai-
xar tarifas, instalou assentos
não reclináveis para aumen-
tar o número de passageiros
por aeronave. Além disso,
passou a cobrar por itens an-
tes incluídos no preço do bi-
lhete, como um copo d’água.
“Mesmo com a redução de
preços, a receita da JetBlue
cresceu 18,87% em 2012”, res-
salta Kotler.

Algumas empresas, mes-
mo cobrando preços mais al-
tos do que a concorrência,
conseguem vender um estilo
de vida. É o caso da Apple,
que investe no design e na
inovação, e da Harley David-
son, que criou uma comuni-
dade de apreciadores de um
modo de vida. “Os consumi-
dores dessas marcas são tam-
bém defensores e ajudam a
perpetuar sua imagem.”

Nichos. O potencial do con-
sumo da base da pirâmide
ainda está longe de ser explo-
rado a contento, na visão do
especialista. Há 5 bilhões de
pessoas vivendo na pobreza
no mundo. Portanto, o poten-
cial para produtos de baixo
custo – mas de qualidade – é
enorme. “Na Índia, há empre-
sasque oferecem uma bicicle-
ta como prêmio de fidelida-
de ao empregado. É uma for-
ma de convencê-lo a perma-
necer no emprego.”

No Brasil, as empresas de
motocicletas souberam apro-
veitar a alta da renda. Em al-
gumas regiões, o produto
substituiu a bicicleta e a tra-
ção animal. Mas Kotler diz
que a lógica da inclusão pode
ser adaptada também a pro-
dutos corriqueiros do dia a
dia. “Na Índia, o xampu é ven-
dido em frascos bem peque-
nos, que as pessoas economi-
zam para usar o mês inteiro”,
exemplifica. “É preciso criati-
vidade para incluir os pobres
no mercado de consumo.”

Download grátis na webLivro coletivo
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Casal da vida real.
Fernanda Lima e
Rodrigo Hilbert
foram escolhidos
para vender o Pilão
Senseo como um
café para momentos
especiais

Philip Kotler
especialista em marketing
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Estrutura simples. Segundo Kotler, empresas devem eliminar hierarquias para permitir que boas ideias cheguem mais rapidamente à alta diretoria

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




