
●●●Carga: A Honda Ridgeline, primeira picape da montadora japo-
nesa, começa a ser vendida nos EUA em janeiro. A fabricante acredita
que a suspensão independente nas quatro rodas do veículo, montado
em chassi com extrema rigidez, deve se tornar referência no segmento.

BEBIDAS AUTOMÓVEIS AVIAÇÃO INFORMÁTICA

A fabricante de bebidas britânica
Diageo, dona de marcas como o
uísque Johnnie Walker e a cerveja
Guinness, fechou a compra da
Ursus, fabricante holandesa de
vodka, por cerca de € 145 milhões.
A marca será agregada ao portfó-
lio de vodkas da Diageo, encabeça-
do pela Smirnoff. As vendas da
Ursus chegam a 400 mil caixas
(com 12 garrafas) por ano, bem
inferiores às 18,7 milhões de cai-
xas da Smirnoff. As vodkas Ursus
têm boa presença nos mercados
grego, turco e holandês.

DIVULGAÇÃO

Na próxima vez que seu e-mail
estiver sendo bombardeado por
ofertas de Rolex baratinhos ou
propostas duvidosas da Nigéria,
pense em Bill Gates e relaxe. O
presidente da Microsoft é a pes-
soa que mais recebe spams no
mundo – cerca de 4 milhões por
dia. O lado bom da caixa de men-
sagens de Gates completamente
abarrotada é que o empresário
tem focado sua atenção para o
problema. A Microsoft vem traba-
lhando numa série de idéias para
combater a praga do spam.

1,5
Milhão de novos celulares
entraram em operação no Brasil
no mês de outubro, segundo
dados da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel). No
ano, o número de novos
celulares em operação chega
a 13,3 milhões

59,5
Milhões de celulares estão em
operação no País, ou cerca de
33 para cada 100 habitantes

A Continental Airlines, que busca
economizar mais US$ 500 mi-
lhões ao ano com corte de custos,
disse que pedirá aos funcionários
para reduzir salários e benefícios.
A medida seria aplicada a partir
de 28 de fevereiro. A companhia
aérea, que teve prejuízo de US$
157 milhões no período de janeiro
a setembro e espera mais perdas
para o atual trimestre, informou
que sua estrutura de custo não vai
permitir o retorno à lucratividade
se as condições atuais da indús-
tria prevalecerem.
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Aos182anos,aClarkvoltaaovarejo
Fabricante de calçados, que foi fornecedora da corte imperial brasileira, vinha vendendo o produto só pela internet

CALÇADOS

Depois de seis anos vendendo
sapatos só pela internet, a Cla-
rk Calçados, empresa que exis-
te há 182 anos, reabrirá as por-
tas no varejo. Nos primeiros
três anos, serão inauguradas 40
unidades nos Estados do Para-
ná, Rio de Janeiro e São Paulo.
A intenção é direcionar as lo-
jas para atender um público
com maior poder de compra
em todo o País.

A reabertura das lojas será
feita com um novo conceito da
marca. Nos anos 90, a Clark ti-
nha 73 lojas próprias, com cer-
ca de 300 m² cada uma. Para
competir com as grandes lojas
de calçados, também vendiam
outras marcas. “Na época, fun-
cionava porque o foco era o vo-
lume de vendas”, diz o gerente
de franchising, Marcos Borges
Varella. Insatisfeita com a mis-
tura de marcas, a empresa deci-
diu fechar as lojas para fazer
uma reformulação no modelo
de venda. Enquanto esse novo
modelo era pensado, a Clark
abriu um site para vender sapa-
tos pela internet.

Agora, as lojas terão 50 m² e
devem se localizar em shop-
ping centers ou ruas sofistica-
das, como a Oscar Freire, em
São Paulo. A intenção, segun-
do Varella, é “vender o concei-
to da marca, e não o sapato co-
mo commodity”. Inicialmente,
as lojas serão apenas para o pú-
blico feminino, mas existem
planos para unidades exclusiva-
mente masculinas.

Diferentemente de antes,
quando todas as lojas eram pró-
prias, será adotado o sistema
de franquia. Além do espaço fí-
sico, cada franqueado terá uma
loja virtual. Varella acredita
que o novo sistema de fran-
quias permitirá maior expan-
são em menos tempo. A fran-
quia, para um espaço de 50 m²,
custará R$ 230 mil, mais o alu-
guel do ponto. Os requisitos pa-
ra ser franqueado são ter forma-
ção superior e experiência no
comércio.

Questionado se o custo da es-
trutura de uma loja não seria re-
passado para o preço final do
sapato, Varella disse que, na in-
ternet, os custos são menores,
mas ainda assim há despesas.
Com as lojas, os custos podem
ser repassados para o preço fi-
nal, mas não será muito dife-
rente do preço da loja virtual.
“A idéia não é preço, é público

esclarecido. A pessoa que pro-
cura sapato barato não quer
comprar Clark. Nós queremos
o público que procura Clark. O
público que procura sapato co-
mo commodity está fora do
nosso alvo.”

Varella estima que, nos seis
anos em que ficou exclusiva-
mente na internet, vendeu 66
mil pares de sapato para 43 mil
clientes. Um número pequeno,
se comparado à venda no vare-
jo físico. A média de venda das
73 lojas era de aproximadamen-
te 280 mil pares por mês, que

podia chegar a 700 mil no mês
de dezembro. Ele diz que a ex-
periência foi boa para amadure-
cer a idéia das lojas e serviu pa-
ra conquistar o público jovem.
“A internet, na verdade, é um
grão de areia no oceano, foi his-
toricamente importante, mas
se falar como negócio, separa-
damente, é irrisório.”

HISTÓRIA
As pessoas que trabalham na
Clark fazem questão de contar
um caso que acreditam ter
acontecido nos primeiros anos

de existência da empresa. A
marca era fornecedora oficial
da corte imperial, e suspeita-
se que, em 1822, ao proclamar
a Independência, o imperador
D. Pedro I usava sapatos da
Clark.

Naquele ano, a empresa já
possuía uma loja na Rua do Ou-
vidor, no Rio de Janeiro, e ven-
dia apenas calçados masculi-
nos. O lugar era pequeno, escu-
ro e sem ventilação, mas era
bastante freqüentado. Só em
1910 é que a sala escura foi
substituída por uma loja elegan-

te, com uma grande vitrine,
num prédio de quatro andares,
onde ficavam os escritórios da
administração e o armazém.

Os sapatos vendiam bem e,
além do Rio, havia lojas em
São Paulo, Rio Grande do Sul
e Bahia. Na capital paulista, no
bairro da Mooca, a Clark insta-
lou, em 1904, uma das fábricas
mais modernas do País, que ti-
nha 200 máquinas e produzia
20 mil pares de sapatos mascu-
linos por mês.

As mulheres tiveram de espe-
rar até 1949 para usar sapatos

da Clark. Os primeiros calça-
dos femininos foram produzi-
dos na Mooca. Em 1953, eram
32 lojas em todo o Brasil, mas
em 1969 é que começou a gran-
de expansão da rede no varejo.
Em 1986, a Clark tinha 73 lo-
jas próprias em todas as capi-
tais do Brasil e algumas cida-
des do interior, número que
permaneceu até 1998, quando
a empresa fechou as lojas e pas-
sou a vender pela internet. Em
182 anos, a marca já vendeu
mais de 300 milhões de pares
de sapato.●
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Para rejuvenescer marcas, mais marketing
Empresas como Coca-Cola, Unilever e Pepsico aumentam investimentos para estimular as vendas

Continental negocia
redução de salários

EM TEMPO

RECUPERAÇÃO

The New York Times

Após decidir, há duas semanas,
aumentar em cerca de US$ 300
milhões seus gastos futuros
com marketing, a fabricante de
refrigerantes Coca-Cola uniu-
se ao crescente grupo de empre-
sas que tentam reverter anos de
redução nas vendas não apenas
defendendo suas fatias de mer-
cado, mas também estimulando
o crescimento. “Chega um pon-
to em que você percebe que
não pode evitar o caminho do

crescimento”, diz John Free-
land, líder de práticas de marke-
ting de relacionamento com o
cliente da consultoria Accentu-
re, em Nova York. “Muitas des-
tas grandes companhias volta-
ram a colocar o crescimento
em suas agendas, e aumentar os
gastos com marketing é a últi-
ma fronteira.”

Analistas dizem que os desa-
fios são enormes mesmo para
profissionais de marketing reno-
mados, quando se trata de recu-
perar o interesse em marcas en-
velhecidas de refrigerantes, pas-
ta de dentes, salgadinhos, deter-

gentes, sopas e outros produtos
embalados. “Não vai ser fácil”,
diz Paul Bloom, professor de
Marketing da Universidade da
Carolina do Norte. “É complica-
do encontrar maneiras eficien-
tes de alcançar as pessoas em
um ambiente de mídia tão de-
sordenado, e há muito ceticis-
mo entre os consumidores.”

Mas pior do que falhar é não
tentar. “Nos últimos três anos,
essas companhias cresceram
menos que o que poderiam por
não investirem em marketing”,
diz o analista da Sanford C.
Bernstein & Co., Michael Na-

thanson. “Elas têm de voltar a
gastar de novo.” A razão, diz
ele, é que marcas como Coca-
Cola, Colgate-Palmolive, Uni-
lever e a Frito-Lay, da Pepsico,
dividem espaço com outras
marcas “mais baratas compara-
das a elas, e ainda assim preci-
sam satisfazer acionistas com
crescimento.” Para Nathanson,
é preciso reconstruir as marcas.
“É a maneira de chegar a um
preço premium e gerar lucro su-
ficiente para recuperar o gasto
com marketing.”

Certamente, porém, apenas
aumentar os gastos com marke-

ting não garante sucesso. A Re-
vlon, por exemplo, gasta cada
vez mais para promover seus
cosméticos. Sua fatia de merca-
do, entretanto, cai a cada ano.
“Gastar mais é necessário por-
que nem tudo que se tenta fun-
ciona”, explica Manny Gold-
man, consultor de indústrias
de bebidas. “Mas é preciso gas-
tar certo.”

Para a Coca-Cola, Gold-
man diz que é preciso determi-
nar qual a marca de refrigeran-
te adequada para cada um de
seus mais de 200 países consu-
midores, criar mensagens pu-

blicitárias para cada lugar e
garantir que os distribuidores
estão trabalhando satisfatoria-
mente. Caroline Levy, analis-
ta da indústria de bebidas, des-
taca a decisão dos executivos
da Frito-Lay em investir 50%
a mais nas marcas de salgadi-
nhos como Cheetos, Doritos e
Lay’s. “Foi uma grande notí-
cia, porque esses produtos
são historicamente empurra-
dos pelos produtores, e não
absorvidos por uma demanda
dos consumidores.”

Há, porém, quem discorde
de tudo isso. Para Seth Godin,
autor de livros de marketing, o
caminho não é anunciar mais.
“É preciso criar produtos que
realmente atraiam os consumi-
dores”, diz. “A lógica é que as
pessoas consumam porque que-
rem, e não porque existe al-
guém vendendo.”●

DIVULGAÇÃO
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