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Commodities ajudam
nocontrole da inflação

Nestlé é a mais respeitada pelo consumidor
Pela quarta vez, pesquisa feita pela Omni Marketing, para a Rádio Bandeirantes, atribui o título à multinacional suíça
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MARKETING

Andrea Vialli

O consumidor paulistano está cé-
tico em relação à propaganda,
exigente quanto à qualidade dos
produtos e utiliza cada vez mais
os serviços de atendimento
(SACs) para críticas e sugestões.
Estas foram algumas das conclu-
sões da quarta edição da pesqui-
sa “Marca que respeita o consu-
midor”, realizada pela Rádio
Bandeirantes em parceria com a

Omni Marketing e que será divul-
gada hoje pela emissora, que con-
cede também um prêmio com o
mesmo tema.

Pelo quarto ano consecutivo,
a Nestlé foi a campeã de men-
ções (13,8%), seguida do Omo
(7,9%) e Casas Bahia. (4,9%). A
Natura e a Sadia empataram na
quarta colocação, com 3,8% das
menções (ver ao lado). Foram ou-
vidos 1.278 consumidores da ca-
pital paulista, sendo que 194 opi-
naram de forma espontânea, por
telefone ou internet, e 1.084 fo-
ram abordados em pontos de
grande circulação – estações de
metrô, praças, avenidas – em to-
das as regiões da cidade.

“Tivemos a preocupação de
buscar uma amostragem propor-
cional em termos de sexo, faixa
etária e bairro, para que os resul-
tados não parecessem tendencio-
sos”, explica Regina Pacheco, di-
retora executiva da Omni Marke-
ting, responsável pela pesquisa
quantitativa e tabulação dos da-
dos. A pesquisa trabalhou com
margem de erro de 2,75 pontos
porcentuais.

Na abordagem aos consumi-
dores, o mote foi a pergunta
“Quando você pensa em respei-
to ao consumidor, que marca,
produto ou serviço lhe vem à
cabeça?”. Depois, com base
nos critérios de respeito adota-
dos na pesquisa (ver ao lado), o
consumidor foi questionado so-
bre o item em que a marca/em-
presa mais se destacava.

Cada vez mais, a qualidade
do atendimento ao consumidor
e a publicidade idônea têm peso
para os entrevistados. Dos con-
sumidores que escolheram a
Nestlé como marca mais respei-
tosa, 63% a mencionarm pela
confiança na qualidade dos pro-
dutos; 30% pelo atendimento
eficiente no SAC, 16% pela
transparência e idoneidade da
empresa e 13% pelo não uso de
propaganda enganosa.

“A soma de nossas ações sina-
liza que gerenciamos nossos ne-
gócios com respeito ao consumi-
dor, que percebe esse carinho”,
afirma Mário Castelar, diretor de
comunicação e serviços de mar-
keting da Nestlé. No Brasil há 83

anos, a empresa se esmera em
manter um bom atendimento aos
consumidores – este serviço exis-
te desde a década de 1960, mas
as contribuições do público vêm
desde bem antes.

Exemplo é o próprio Leite
Moça, um dos produtos de
maior sucesso da Nestlé. Come-
çou a ser produzido em 1921
sob o nome de Milkmaid – mui-
to difícil de pronunciar, na ava-
liação dos consumidores. Todos
queriam o “leite da moça”, de
modo que, em fins da década de
1930, o nome foi alterado defini-
tivamente para Leite Moça.
“Nosso relacionamento com os
consumidores é muito antigo, e
exatamente por isso ele tem de
ser especial”, ressalta Castelar.

A busca pela excelência le-
vou a uma reformulação no con-
ceito do próprio SAC, que na
Nestlé passou a se chamar Ges-
tão de Relacionamento. A or-
dem entre as 58 funcionárias
que trabalham no setor é evitar
o atendimento padronizado que
tanta irrita quem recorre a esse
tipo de serviço. “Cada contato
telefõnico com nossa central du-
ra em média de cinco a dez mi-
nutos. É um atendimento verda-
deiro, sem padronização, mas
com apoio técnico quando ne-
cessário”, explica Castelar. Há
consultoria de nutricionistas e
veterinários – neste caso, para a
linha de nutrição animal.

Em média, são 3 mil contatos
ao dia, incluindo telefone, cartas,
e-mail e visitas pessoais. Dos R$

360 milhões destinados anual-
mente para marketing, 15% são
investidos em relacionamento
com o consumidor.

O prêmio Respeito ao Consu-
midor foi uma iniciativa que
nasceu dentro do programa diá-
rio “Bandeirantes vai às com-
pras”, criado pela emissora há
cinco anos com o objetivo de
ser um canal de informação so-
bre marcas e produtos. No me-
nu, há testes de embalagens, de
call centers e espaço para dúvi-
das e críticas dos ouvintes.

“Com o prêmio, pretendíamos
fortalecer as marcas mais respei-
tadas pelos consumidores. E o re-
sultado da pesquisa coincide
com o que temos verificado no
dia-a-dia do programa”, afirma
Sérgio Sitchin, diretor comercial
da Rádio Bandeirantes.

O ranking atual não difere
muito do obtido nos anos ante-
riores, sendo pautado pela pre-
sença de grandes empresas. Em
2003, Nestlé e Omo foram os
primeiros colocados e a Sadia fi-
cou em terceiro. Em 2002, a
Nestlé já havia liderado a pesqui-
sa, que teve a Brastemp em se-
gundo lugar e Sadia em terceiro.
Na primeira edição da pesquisa,
os vencedores foram Nestlé, Sa-
dia e Omo, nesta ordem.

Sitchin ressalta que não há vin-
culação entre o prêmio e a recei-
ta publicitária da emissora. “Nos-
so objetivo é prestar um serviço
ao consumidor. Das 10 empresas
mais citadas, apenas duas são
anunciantes regulares”, afirma.●

DisputachegaàTVacabodigital
Enquanto a televisão aberta ainda espera pelo governo, a Net lança serviço e a TVA já negocia mais canais

3,59
Milhões era o número de
assinantes de TV paga no Brasil
ao fim do segundo trimestre des-
te ano. Em dezembro de 2003,
havia 3,548 milhões.

60%
Era a participação da tecnologia
cabo no total de assinantes. O
MMDS, por microondas,
respondia por 6% dos clientes e
o serviço via satélite, também
chamado de DTH, por 34%.

274
Mil pessoas assinavam o serviço
de internet rápida oferecido pelas
empresas de TV por assinatura
ao final do segundo trimestre
deste ano.

1,025
Bilhão de reais foi a receita
bruta das empresas de TV
por assinatura entre abril e
junho deste ano, comparado
a R$ 911 milhões no
trimestre anterior.

Leia mais e mande também seus toques:

Dos entrevistados,
exatos 1.084 foram
abordados em pontos
de grande circulação

CRITÉRIOS DA PESQUISA

TOP 10

Empresas que mais respeitam o consumidor
(% do total de entrevistados*)

*Base: 1.278 pessoas ArtEstado
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A concorrência entre as em-
presas de TV a cabo em São
Paulo agora é digital. A Net,
maior empresa de televisão
por assinatura do País, anun-
ciou ontem o lançamento de
seu novo serviço, chamado
Net Digital, no próximo do-
mingo. A concorrente TVA,
que começou a conectar clien-
tes ao novo sistema na sema-
na passada, inaugurou a Casa
TVA Digital, no bairro dos
Jardins, para que os clientes
possam conhecer os serviços
recém-lançados e negocia
mais conteúdo para a nova pla-
taforma. Além da cidade de
São Paulo, a Net Digital tam-

bém estará disponível no Rio
de Janeiro.

Mas quais são as vantagens
da TV digital? O sistema ofe-
rece som e imagens melhores,
interatividade, uma quantida-
de maior de canais, sistema
de navegação por menus, jo-
gos e até conteúdo informati-
vo parecido com o da inter-
net. As empresas de TV paga
via satélite, como a Sky e a Di-
recTV, são digitais desde o
início. A televisão aberta, por
outro lado, aguarda uma deci-
são do governo sobre qual sis-
tema será usado no Brasil. Na
semana passada, a Financiado-
ra de Estudos e Projetos (Fi-
nep), do Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia, divulgou a
seleção de sete projetos, que
envolvem 30 instituições de
pesquisa e 15 empresas e rece-
berão R$ 14 milhões. Os traba-
lhos servirão de base ao siste-
ma brasileiro.

A TVA participará de três

projetos de pesquisa. Um de-
les, sobre codificação, lidera-
do pelo Mackenzie, usará um
canal de UHF da TVA. Os ou-
tros dois, liderados pelo insti-
tuto de pesquisas Brisa, trata-
rão de middleware (software
que funciona como um siste-
ma operacional da TV digital)
e de aplicativos, serviços e
conteúdo. “Estamos partici-
pando dos projetos devido à
nossa experiência com a TVA
Digital”, explicou Virgílio
Amaral, diretor de Tecnolo-
gia e Convergência da TVA.

CONTEÚDO
Criada pela agência Loducca,
a campanha da Net Digital en-
tra no ar no domingo. As insta-
lações começam no dia 16. An-
tes mesmo da divulgação do
serviço, mais de 8 mil pessoas
inscreveram-se no site da Net,
interessadas no serviço. A em-
presa planeja conquistar 100
mil clientes até 2006, em São
Paulo e no Rio. O investimen-
to previsto, até lá, é de R$ 100
milhões. No ano que vem, a
TV a cabo digital deve ser lan-
çada também em Belo Hori-
zonte e Porto Alegre.

“Não estamos batendo tan-
to em tecnologia”, afirmou Ci-
ro Kawamura, diretor de Mar-
keting e Produtos da Net,
acrescentando que os focos
principais de venda da TV di-
gital estão no novo conteúdo
e na comodidade de navega-
ção pelos canais com recursos
como o guia eletrônico de pro-
gramação e o mosaico, em

que o cliente pode ver o que
está passando em 12 canais ao
mesmo tempo.

A TVA e a Net optaram
por estratégias diferentes pa-
ra comercializar o serviço di-
gital. Enquanto a TVA tem
pacotes digitais a partir de
R$ 56,90, a Net posicionou o
novo serviço como o mais ca-
ro de sua carteira, com preço

a partir de R$ 129. A Net
anunciou novos canais que
passam a participar de seu pa-
cote digital: A&E Mundo,
The History Channel, E! En-
tertainment, VH1 Soul e
MTV Hits. Os dois últimos,
da MTV, devem estar disponí-
veis também para outras ope-
radoras a partir do ano que
vem. Exclusivamente para
São Paulo, devido ao peso da
colônia japonesa, a Net tam-
bém está oferecendo o canal
NHK. A Net Digital também
traz 32 canais de música.

ATRASO
Anunciado tanto pela Net

quanto pela TVA, o gravador
digital de vídeo chegará ao
mercado de TV a cabo somen-
te no ano que vem. A TVA
chegou a programá-lo para es-
te ano, mas acabou remarcan-
do seu lançamento para feve-
reiro. “Achamos que poderia
confundir o consumidor, se
lançássemos tantas novidades
de uma vez”, afirmou Leila
Loria, diretora-superintenden-
te da TVA. O gravador digital
de vídeo, que tem um disco rí-
gido como o de um computa-

dor no lugar da fita, já está dis-
ponível para os assinantes da
Sky, serviço via satélite. Ele
também é chamado de Perso-
nal Video Recorder (PVR) ou
Digital Video Recorder
(DVR).

Desde a semana passada, a
TVA já conectou mais de mil
clientes no serviço digital. Pa-
ra o ano que vem, a expectati-
va é chegar próximo de 100
mil assinantes do novo siste-
ma. Entre os canais digitais
da TVA estão o pacote HBO
Max Digital (com 10 canais),
Bloomberg, BBC, Discovery
Health, Discovery Travel and
Adventure, Fashion TV,
Sound Track Channel e TV5.
Segundo Kawamura, a Net es-
tá em “negociações avança-
das” com a HBO e a Disco-
very, para incluir os canais di-
gitais em seus pacotes. A
TVA, por outro lado, negocia
com a DLA, que já fornece à
Net, 20 canais de áudio e mais
5 canais de vídeo.●

O que a população anda observando

NAVEGAÇÃO – Entre as vantagens da digitalização está a interatividade: o telespectador pode navegar por um menu de canais, em telas divididas por tipo de programação

PAGANDO PARA VER

Empresas deixaram
gravador digital
de vídeo para lançar
no ano que vem

Monalisa Lins/AE - 10/8/2004

●● RESPONSABILIDADE: Quem
fornece produto que não faz mal à
saúde

●● TRANSPARÊNCIA: Quem é trans-
parente e ágil diante de possíveis
riscos que seu produto venha a
causar ao consumidor

●● ATENDIMENTO: Quem mantém
um SAC - Serviço de Atendimento
ao Consumidor - eficiente

●● PUBLICIDADE: Quem não faz
propaganda enganosa, abusiva ou
excessivamente vaga

●● COMPROMISSO: Quem realiza
trabalhos sociais e se preocupa
com a comunidade e as questões
ambientais

●● CONFIABILIDADE: Quem pro-
duz ou vende com garantias ao
consumidor
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