
Visão de negócios há, mas falta a direção

FOCO: A maior parte das empre-
sas consegue definir uma visão
para seus negócios, mas 75% de-
las não sabem exatamente onde
querem chegar nos próximos cin-
co anos. A constatação foi feita
numa pesquisa organizada pela
Giacometti Propaganda e Arquite-
tura de Negócio e citada numa
palestra, realizada, no início da
semana, para 2,4 mil executivos,
com o tema “Marketing de Relacio-
namento: Mito ou Realidade?”
Na palestra, o sócio-diretor da
agência Dennis Giacometti expli-
cou que para se atingir um sonho
ou uma meta, além do aspecto
racional, é essencial investir “na
intuição e na humanização do rela-

cionamento” com o consumidor.
“É impossível pensar em fidelida-
de dos clientes se a gestão e o
conjunto da organização não esti-
verem voltados para o relaciona-
mento”, disse. Segundo ele, a con-
seqüência da “falta de humaniza-
ção e o distanciamento é a falta de
percepção das necessidades dos
clientes.” Quando este fato ocorre,
o risco, explicou, é que a tão bus-
cada fidelidade acabe se transfor-
mando, na prática, na invasão da
privacidade do cliente. Ele tam-
bém chamou a atenção, durante a
palestra, para a necessidade de as
empresas se reinventarem e cria-
rem diferenciais competitivos para
se destacarem no mercado.●
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AGRONEGÓCIO

Márcia De Chiara

A falta de infra-estrutura de
transporte eficiente no País é
apontada por especialistas inter-
nacionais em agronegócio co-
mo o principal obstáculo para a
construção de uma marca forte
para as commodities brasilei-
ras, como carne, café, soja e
açúcar, por exemplo. Esses pro-
dutos, que estão batendo suces-
sivos recordes de produção e
vendas, poderiam alcançar pre-
ços no mínimo 10% superiores
à média do mercado internacio-
nal se estivessem sob o guarda-
chuva de uma marca.

“Quando se cria uma marca,
cria-se também a promessa de
entregar para o consumidor um
produto com qualidade no pra-
zo acertado”, diz o professor de
Marketing Estratégico da Esco-
la de Negócios da Universida-
de Columbia, nos Estados Uni-
dos, Mel Ingold. Portanto, a in-
fra-estrutura de logística e de
transporte é crucial para erguer
e sustentar marcas, ressalta o
consultor.

Essa avaliação é compartilha-
da pelo diretor de Assuntos Glo-
bais de Alimentos do Hudson
Institute, dos EUA, Dennis
Avery. “O que falta para o Bra-
sil ter uma marca de commodi-
ty no mercado internacional é
investimento em ferrovias”, re-
comenda. No caso da soja, por
exemplo, o País é mais competi-
tivo do que os EUA na produ-
ção do grão, mas perde esse di-
ferencial por conta do alto cus-
to de transporte, observa.

Ambos os especialistas parti-
cipam hoje e amanhã, em São
Paulo, de um fórum que vai dis-
cutir como criar uma marca pa-
ra a carne brasileira. O evento,
promovido pela Elanco, divi-
são de Saúde Animal da indús-
tria farmacêutica Eli Lilly do
Brasil, reúne integrantes da ca-
deia produtiva da carne, espe-
cialistas e representantes do go-
verno brasileiro.

Avery, que durante uma dé-
cada foi analista do Departa-
mento de Agricultura dos Esta-
dos Unidos, destaca que a de-
manda por proteína animal de-
verá quadruplicar até 2050. O
Brasil e os EUA são potencial-
mente os grandes fornecedores

mundiais dessa commodity e a
Índia e a China os grandes mer-
cados consumidores, ressalta.
Ele lembra também que o Bra-
sil detém hoje no mundo a
maior extensão de terras agri-
cultáveis não utilizadas. Com a
perspectiva de queda das barrei-
ras tarifárias para os produtos
agrícolas, a tendência é de cada
país se especializar no produto
que for mais eficiente. No caso
do Brasil, aves, bovinos, soja e
açúcar são produtos que têm
um diferencial significativo de
custo de produção.

“Vencidas as barreiras tarifá-

rias, o futuro desafio dos países
produtores de commodities se-
rá manter a qualidade e a regula-
ridade da entrega dos produtos
e construir uma marca. O mun-
do vai ter interesse em que o sis-
tema funcione”, diz Avery.

Nesse aspecto, as empresas
que fabricam insumos voltados
para a produção agropecuária
estão acertando o foco para con-
quistar mais clientes da ótica
de produtos com qualidade ras-
treada. Há cerca de dois anos,
depois dos episódios da vaca
louca e da gripe aviária, a Elan-
co, por exemplo, decidiu dei-

xar de ser apenas uma empresa
voltada para a saúde animal.
“Nosso produto é o alimento”,
afirma o diretor de Negócios e
Assuntos Corporativos da com-
panhia, Jacó Vandir Tormes.

Com a globalização da pro-
dução e consumo de carnes,
cresceu a preocupação do mer-
cado com a segurança alimen-
tar, em termos de rastreabilida-
de dos produtos, diz o diretor.
Por isso, a companhia está in-
vestindo pesado no controle de
toda a cadeia produtiva dos in-
sumos que fabrica. Ele obser-
va, por exemplo, que na Alema-

nha, onde a rastreabilidade
da carne foi um conceito in-
troduzido na década passa-
da, cada boi tem uma espé-
cie de passaporte que garan-
te a sua origem e qualidade.

Ingold ressalta que, além
da qualidade certificada, ou-
tro pilar para construir uma
marca forte para a carne bra-
sileira é pegar carona na cul-
tura do churrasco, um jeito tí-
pico brasileiro de preparar a
proteína animal, cuja difu-
são é crescente no mercado
externo com abertura de
churrascarias fora do País.●
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Para aumentar a receita, lojas investem em cartões de fidelidade e malas-diretas

O boi verde
já está nas
prateleiras do
supermercado

O Friboi, um dos maiores frigorí-
ficos do País, acaba de lançar
uma marca de carne bovina orgâ-
nica. Há cerca de dois meses a
Organic Beef está ganhando gra-
dativamente as prateleiras dos
supermercados do Centro-Sul
do País e, em breve, vai estar no
mercado francês. Segundo o di-
retor de Vendas e Marketing da
companhia, Nelson Dalcanali, a
decisão foi tomada dois anos
atrás, por ocasião do episódio da
vaca louca, quando foi detecta-
do que havia um nicho de merca-
do promissor para os produtos
orgânicos.

Para implementar o projeto, a
empresa fechou um contrato de
exclusividade de fornecimento
dos animais com a Associação
Brasileira dos Produtores de
Animais Orgânicos, que reúne
especialmente criadores do Ma-
to Grosso. “A idéia foi agregar
valor ao produto”, diz o diretor.
Ele observa que o boi orgânico
tem a sua cadeia de produção to-
talmente rastreada e, em nenhu-
ma etapa da produção, o animal
tem contato com agrotóxicos.
Com isso, o preço do produto fi-
nal é, em média, de 20% a 30%
maior do que o da carne co-
mum, tida como commodity.

O Grupo Friboi gastou cerca
de três anos para rastrear as fa-
zendas onde o gado é criado e in-
vestiu cerca de R$ 500 mil só no
lançamento dessa nova marca.
“O segredo de ter uma marca de
carne é manter a regularidade do
produto”, diz. A Organic Beef
trata-se da segunda marca de car-
ne da empresa. A primeira é a
Maturata, específica para chur-
rasco e vendida só no mercado
interno, que já tem 10 anos. Sem
revelar os detalhes, Dalcanali
diz que a companhia prepara o
lançamento de outras marcas de
carne bovina para o ano que
vem. Para isso, já detectou no-
vos nichos de mercado que com-
portam produtos com caracterís-
ticas específicas. ● M.C.

ESTRATÉGIA – Dennis Avery, do Hudson Institute, participou de debate sobre adoção de marca para commodities como carne e soja

PREMIAÇÃO – Nanci Fabris, da Promofarma, com o cartão fidelidade
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VAREJO

Vera Dantas

O preço baixo, uma arma podero-
sado varejo para atrair o consumi-
dor, não é só o que pesa na hora
da decisão de compra. Depois
das grandes redes, as empresas
deporte médio começam a desco-
brir os programas de marketing
de relacionamento para aumentar
o fluxo de clientes na loja, o fatu-
ramento, o tíquete médio de ven-
das e a rentabilidade do negócio.

“É impossível brigar pelo clien-
te só com preço baixo quando se
está cercado por supermercados
maiores, que compram grandes
volumes com descontos vantajo-
sos para o consumidor”, diz a di-
retora do supermercado Portal,
Lucia Morita. Ela começou este
ano a investir em ações diferen-
ciadas para atrair consumidores,
após contratar um consultoria es-
pecializada em gestão de negó-
cios.

“Percebi que anunciar promo-
ções diárias na loja pelo som inter-
no e em seguida abordar o cliente
que se encontrava na sessão de
ofertas dava resultado”, diz. Em

três meses, as vendas de produtos
que encalhavam ou apresenta-
vam baixo giro cresceram 5% e o
tíquete médio aumentou. Outra
estratégia, diz, foi apostar em pro-
moções e sorteios no caixa da lo-
ja e cadastrar todos os clientes pa-
ra envio de malas diretas.

NaPromofarma, rede de farmá-
cia há 40 anos no mercado e hoje
com 10 filiais em todo o Estado
de São Paulo, a diretora comer-
cial, Nanci Nakano Fabris, ado-
tou um cartão de fidelidade, com
um programa de premiação por
pontos, conforme os gastos do
consumidor. “Com o cartão, o tra-
tamento passa a ser mais persona-
lizado. Posso, por exemplo, iden-
tificar clientes de medicamentos
de uso contínuo para acertar par-
cerias com laboratórios para des-
contos especiais”, diz. No próxi-
mo mês, o cartão também deverá
incorporar a função de crédito. O
produto, segundo ela, contribuiu
para elevar em 10% o tíquete mé-
dio de gastos.

O diretor da EM$ – Eletronic
Marketing Solution, especializa-
da em programas de marketing
de relacionamento no varejo,
Marcio Marcondes, observa que

asgrandes redes investemhá mui-
to tempo em soluções desse tipo.
Mesmo as pequenas, a seu modo,
diz, com o dono atrás do balcão,
conversando com o cliente, fa-
zem de modo natural um marke-
ting de relacionamento. “Porém,
as empresas médias só agora co-
meçam a perceber que precisam
investir para se diferenciarem do
concorrente.”

Para o diretor da EM$, uma
grande miopia do varejo é acredi-
tar que, para vender o produto, é
preciso apenas ter preço. “Mais
do que concorrer com preços, o
que é difícil, eles devem disputar
o consumidor com prestação de
serviço, descobrindo quem são,
quanto gastam e do que gostam”,
diz.Na avaliação dele, se umaem-
presa consegue identificar 20%
dos clientes, já consegue garantir
a maior parte do faturamento.

Na Alpini Veículos, revende-
dora localizada em Campinas, o
índice de fidelidade do consumi-
dor subiu de 9% para 20% após o
início de um projeto para ofere-
cer vantagens para o consumidor.
“Fechamos parcerias com 80 em-
presas para proporcionar aos
usuários do nosso cartão de fideli-

dade descontos em restaurantes,
locadoras de vídeo e outras em-
presas de varejo”, conta um dos
responsáveis pelo projeto, André
BelchiorTorres. O índice de retor-
no às cinco lojas da Alpini para
uma nova compra, que era de um
cliente para cada dez, passou a
ser de três para cada dez.

A gerente de Marketing do
Pão de Açúcar, Heloisa Morel,
diz que o cartão de fidelidade da
empresa, lançado há quatro anos,
tem trazido para a rede um proces-
so de aprendizado contínuo e um
bom retorno de vendas. Este ano,
por exemplo, o Pão de Açúcar en-
viou uma mala-direta para pre-
miar clientes que costumavam
comprar ração para animais. Ao
comparecer à loja, com a mala-di-
reta eles ganhavam 1 quilo de ra-
ção e mais um brinquedo para o
cachorro. Entre os que receberam
a correspondência, 62% foram à
loja e, ao resgatarem o brinde,
aproveitaram para fazer compras.
No mês seguinte à ação de marke-
ting de relacionamento, 30% dos
consumidores no alvo da mala-di-
reta compraram o produto espon-
taneamente. “Foi um ótimo retor-
no”, avalia.●
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