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Making of

A Victorinox promove concurso
para eleger as estampas dos
canivetes de 2014.

CONCURSO CULTURAL

O poder da gentileza

Desenhos serão selecionados pela plataforma Jovoto. Para parti-
cipar, é preciso se inscrever em http://victorinox2014.jovoto.com
até 11/12. O desenho ao lado, de 2013, é obra de um brasileiro.

THE NEW YORK TIMES

Um conselho aos poderosos
para a próxima noite de gala
em Hollywood: não abando-
nem seu assento para circu-
lar pelas mesas. Sua cadeira
pode ter sumido quando vo-
cê voltar. Com a aproxima-
ção da temporada de prê-
mios cinematográficos, che-
fes de estúdio e produtores
estão menos preocupados
com Oscars do que com ga-
rantia de seus empregos.

Um realinhamento nos es-
túdios eliminou executivos
de alto escalão, rompeu ve-
lhas alianças e desafiou leal-

dades corporativas.
Jeff Robinov, demitido em

junho da presidência da War-
ner, estaria a caminho da Sony
Pictures, segundo a imprensa
especializada de Hollywood.
Pessoas informadas sobre os
entendimentos de Robinov dis-
seram que a situação está lon-
ge de ser definida. Se quiser ir
para a Sony, porém, ele terá de
encarar uma realidade bem
mais espartana.

A Sony contratou a Bain &

Company para ajudar a identi-
ficar US$ 100 milhões ou mais
em cortes, que quase certa-
mente resultarão em demis-
sões. Além disso, nove executi-
vos de renome foram demiti-
dos na Fox, Dreamworks Ani-
mation e Relativity Media. Até
o produtor Jerry Bruckheimer,
de Piratas do Caribe, está sem
casa. Os chefes da Universal e
da Focus Features foram subs-
tituídos.

Parte desses cortes resulta-
rá na entrega de filmes diferen-
tes aos consumidores. A Fo-
cus, por exemplo, sairá dos dra-
mas intelectuais para filmes pa-
ra agradar multidões nos gêne-
ros de horror e ação. Bruckhei-
mer, que se afastou da Disney
após duas décadas, deixará os
filmes “família” caso vá para a
Warner ou para a Paramount.

Mas a turbulência parece ter
relação também com o colap-
so do mercado de home video

na última década, em particu-
lar as vendas de DVDs.

Em entrevistas recentes, al-
guns executivos de Hollywood
associaram a instabilidade
atual a uma mudança de tecno-
logia, de propriedade em gran-
des estúdios (como a aquisi-
ção da Universal pela Com-
cast) e fracas bilheterias.

“A mudança no ramo cine-
matográfico, em particular, e
nos negócios de entretenimen-
to e mídia em geral é previsí-

vel”, disse Alan J. Levine, que
já foi executivo da Sony Pictu-
res e hoje leciona direito co-
mercial e de entretenimento
na Universidade do Sul da Cali-
fórnia. “A única coisa que não
podemos prever é quando isto
ocorrerá e quanto tempo vai
durar”, acrescentou.

Em Hollywood, as coisas po-
dem mudar literalmente da
noite para o dia. Numa manhã
de setembro, o conselheiro da
unidade de cinema da Univer-

sal, Adam Fogelson, voltou
do Festival de Toronto e
descobriu que ele e seu che-
fe, Ron Meyer, haviam sido
demitidos.

A Universal seguiu mu-
dando em outubro, quando
James Schamus, da Focus,
foi substituído por Peter
Schlessel. O executivo, ex-
FilmDistrict, substituiu boa
parte da equipe com seu pes-
soal de confiança. / TRADU-
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Hollywood promove ‘dança
das cadeiras’ de executivos

Um filme criado pela agência
AlmapBBDO e dirigido por
Fernando Meirelles (cineas-
ta de Cidade de Deus) e Ricar-
do Della Rosa dará o pontapé
inicialpara a campanha de na-
tal da rede de perfumaria e
cosméticos O Boticário.

O filme, que vai ao ar a par-
tir do próximo domingo, se-
rá reforçado por ativações

em shopping centers, que ga-
nharão cabines em que os con-
sumidores poderão gravar men-
sagens de até 30 segundos para
parentes, cônjuges e amigos.

O objetivo da campanha é va-
lorizar os laços afetivos entre as
pessoas, mostrando como as de-
monstrações de gentileza po-
dem ser valiosas no dia a dia. A
marca vai usar seus canais na

internet para reforçar o con-
teúdo. Haverá também anún-
cios impressos.

Atores. De acordo com o co-
diretor Della Rosa, a escala-
ção do elenco faz toda a dife-
rença em filmes que preci-
sam expressar emoção. O
protagonista surpreendeu a
todos. “O menino era incrí-
vel”, diz Della Rosa. “Ele é
um ator nato. Tem cinco
anos, mas fez várias suges-
tões na atuação.”

FRED PROUSER/REUTERS

Anna Carolina Papp

Se tradição pode fazer o no-
me de uma marca, também
traz o desafio de constante
reinvenção. A Consul, em-
presa de eletrodomésticos
de linha branca presente
nas casas de brasileiros há
60 anos, escolheu 2013 para
lançar novas logomarca e as-
sinatura. O objetivo é ambi-
cioso: usar “sacadas inteli-
gentes” para atrair um públi-
co mais jovem e fora dos es-
tereótipos da família tradi-
cional.

Planejado desde 2011, o re-
posicionamento da empre-
sa, pertencente ao grupo
Whirlpool – líder mundial
em eletrodomésticos –, co-
meçou no início do ano.

Além do lançamento de
60 produtos – como a gela-
deira Consul Bem Estar,
com gaveta especial para
conservação de frutas e hor-
taliças, e o ar condicionado
Split Consul Facilite –, a
marca soltou o slogan “Bem
Pensado”, que também dá
nome à nova ação interativa
da empresa.

O Coletivo Bem Pensado
é uma plataforma online de

relacionamento com o consu-
midor, na qual serão veicula-
dos vídeos de profissionais de
áreas como gastronomia, artes
e tecnologia. Eles darão boas di-
cas de ideias que facilitam o
dia a dia, como uma receita rá-
pida ou um truque de decora-
ção. Documentário com a com-
pilação de todos os curtas será
exibido na próxima quinta-fei-
ra no Museu da Imagem e do
Som (MIS), em São Paulo.

Nova família. Criada em Santa
Catarina na década de 50, e co-
nhecida pelo produto que até
hoje é seu carro-chefe, a gela-
deira, a Consul sempre esteve
fortemente associada à ima-
gem de família – o que era visí-
vel também em seus slogans,
como “A escolha da mulher
brasileira” e, mais recentemen-
te, “Parte de sua casa”.

O “Bem Pensado”, por sua
vez, tem objetivo de impedir
que a marca seja vista como an-
tiquada ou restrita à família tra-
dicional. “Não existe mais um
conceito padrão de família. En-
tão o ‘Bem Pensado’ quer se
adaptar a esse novo formato”,
diz Pethra Ferraz, diretora de
marketing da Whirlpool.

Ela explica que o desafio da

Consul, que mira as classes B e
C, é se mostrar cada vez mais
atraente para jovens casais,
amigos que moram juntos e
pessoas que moram sozinhas.

“A família continua sendo
um alvo muito relevante, mas
começamos a perceber que tam-
bém fazia sentido para a marca
se conectar com aquele cara
que está entrando na categoria
agora”, afirma Pethra.

Mercado. A Consul fica hoje
em terceiro lugar no País no
consumo de produtos como re-
frigeradores, lavadoras e fo-
gões. Segundo a consultoria Eu-
romonitor International, a em-
presa abocanha 12% do merca-

do, atrás de sua irmã paulista
Brastemp (19,5%), também do
grupo Whirpool, e da líder Elec-
trolux, com 23%.

Segundo Pethra, uma das es-
tratégias da empresa para se so-
bressair em um mercado cada
vez mais competitivo, sobretu-
do com a entrada de gigantes
como as sul-coreanas LG e Sam-
sung, é expandir a gama de pro-
dutos para além da linha bran-
ca, como purificadores de água
e utensílios domésticos.

“Queremos trazer inovação
relevante para o consumidor
em novos pontos de contato e
até com frequência de uso
maior do que temos tradicional-
mente com a linha branca”, diz

a diretora.
Em 2013, o grupo Whirl-

pool, composto por Consul,
Brastemp e KitchenAid, lan-
çou 160 produtos, investin-
do 15% a mais na Consul do
que em 2012, e 20% a mais
em redes sociais em relação
ao ano anterior.

De acordo com pesquisa
da Hello Research, que le-
vantou as marcas da lista de
desejos dos brasileiros para
este Natal, a Consul ficou
em terceiro lugar na catego-
ria geladeiras, atrás de Elec-
trolux e Brastemp, e em se-
gundo lugar na lista de mi-
cro-ondas, atrás da Electro-
lux.

FOTOS REPRODUÇÃO

Para cortar custos,
estúdios encerram
parcerias com
produtores antes
vistos como essenciais

REPRODUÇÃO

Canivetes Criativos

Sem casa. Megaprodutor Bruckheimer deixou a Disney

Chris Campos. Jornalista e autora do livro ‘Como
ninguém pensou nisso antes?’, com dicas de decoração

Bem Pensado. Documentário reúne ‘sacadas inteligentes’
de especialistas e será exibido no MIS na quinta-feira

Daniela Narciso. Chef, professora de gastronomia e
organizadora da Feirinha Gastronômica em São Paulo

Carol Thomé e Duca Mendes. Criadores do ‘Cozinha
para 2’, canal do YouTube com receitas simples
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● Setor em crise

● Tesoura

● Fatia de mercado

Marca de eletrodomésticos tenta mudar e
atrair quem mora sozinho ou com amigos

Laços familiares. Marca quer reforçar a importância do afeto no dia a dia das pessoas

“A mudança no ramo
cinematográfico, em
particular, e nos negócios
de entretenimento e
mídia em geral é
previsível.”

“A única coisa que não
podemos prever é
quando isso ocorrerá e
quanto tempo vai
durar.”
Alan J. Levine
EX-EXECUTIVO DA SONY E

PROFESSOR DE DIREITO NA

UNIVERSIDADE SUL DA CALIFÓRNIA

US$ 100 mi
é o corte de custos que
deve ser promovido pela
consultoria Bain & Company
na Sony Pictures, a pedido
da nova administração
do estúdio

12%
é a participação da Consul no
mercado brasileiro de eletrodo-
mésticos, segundo a consultoria
Euromonitor

23%
é a fatia da líder Electrolux,
de acordo com a consultoria

15%
foi o crescimento do investimen-
to da multinacional Whirlpool na
marca Consul em 2013

O desafio de
rejuvenescer
a imagem
da Consul
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




