
●●● Música: O fundador e presidente da americana SanDisk
Corp., Eli Harari, apresenta o novo tocador de música digital da em-
presa, o Sansa e100. Com memória de 512 megabytes ou 1 gigabyte,
o aparelho pode ser usado também como gravador ou rádio FM.

TECNOLOGIA

A estatal cubana Cubatabaco
anunciou que vai recorrer de
uma decisão da Justiça america-
na que revogou seu direito de
continuar vendendo nos EUA
seu famoso charuto Cohiba. O
direito fica nas mãos da General
Cigar, de Nova York. A empresa
americana, que produz seus cha-
rutos na República Dominicana,
registrou a denominação Cohiba
nos EUA em 1981. Em 1997, a
Cubatabaco entrou na Justiça
tentando impedir que a General
Cigar utilizasse a marca.
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Cerca de 4,5 mil empregados da
montadora alemã Opel, subsidiá-
ria da General Motors, assina-
ram até agora acordos para de-
missão voluntária. Com isso, a
empresa vem conseguindo levar
adiante seu plano de saneamen-
to – que prevê o corte de 6 mil
dos 32 mil empregos – sem fe-
chamento de unidades. Segun-
do a empresa, outros 1,5 mil em-
pregados da fábrica de Bochum
devem deixar a empresa nos
próximos dois anos, fazendo
com que a Opel atinja sua meta.

1,03
bilhão de euros foi a receita do
grupo hoteleiro espanhol Sol Me-
liá no ano passado, um cresci-
mento de 5,1% em relação ao
faturamento registrado em 2003

60
milhões de euros foi o lucro do
grupo no período, uma alta de
57,4% na comparação com 2003,
graças ao bom desempenho do
turismo em seus principais merca-
dos – Espanha e Caribe

FUTURO – Para Nizan, prêmio está em sintonia com a modernidade

NizanGuanaes seráo jurado
brasileirono leãode titânio
Categoria do Festival de Publicidade de Cannes premia
campanhas que usam vários tipos de mídia para sua veiculação

Projetos de gás no Catar
vãosuperarUS$18bilhões

A empresa estatal Petróleos Mexi-
canos (Pemex) informou ontem
que exportou 1,8 milhão de barris
diários de petróleo em janeiro, no
valor total de US$ 1,752 bilhão. A
quantia é 13,2% superior à do
mesmo mês de 2004. Do total,
1,649 milhão de barris por dia se
destinaram aos clientes no conti-
nente americano e 170 mil barris
diários para a Europa. Segundo a
empresa, o aumento nas receitas
representou a entrada adicional de
US$ 204 milhões na comparação
com janeiro do ano passado.

SERVIÇOS

Andrea Vialli

Depois de assinaturas de revistas
e dos serviços telefônicos e finan-
ceiros, a novidade agora é vender
carro por telefone. Que o diga a
Fiat, que apostou na experiência
ainda inusitada de testar esse no-
vo canal de vendas e já colhe os
primeiros frutos.

Emmaio do anopassado, a em-
presa resolveu implantar uma cé-
lula de atendimento piloto que
funcionasse também como cen-
tral de vendas. Ou seja, os clien-
tes que ligam para o atendimento
da empresa por outros motivos –
consultas, dúvidas, reclamações –
eque manifestam interesse emad-
quirir um automóvel são direcio-
nadas à “consultoria de vendas”.
No primeiro mês em que a inicia-
tiva foi testada, o call center rece-
beu 58 chamadas de clientes inte-
ressados em comprar um carro,
sendo que nove traduziram-se em
vendas efetivas. Poucos meses de-
pois, em dezembro, das 114 con-
sultas recebidas, 72 vendas se con-
cretizaram.

Durante o ano de 2004, foram
470 veículos vendidos, sendo que
no último trimestre do ano a mé-
dia mensal foi de 100 veículos
vendidos. O que já leva a Fiat a
pensar em expandir o programa.
“É umaalternativa que não substi-
tui o trabalhocliente-concessioná-
ria, mas o fortalece”, afirma Lélio
Ramos, diretor-comercial da Fiat.
“O cliente chega na concessioná-
ria com mais informações, o que
dá condições para a sua decisão
de compra”, completa.

Nelson Armbrust, vice-presi-
dente da Atento Brasil, empresa
responsável pelo serviço de aten-
dimento ao cliente da Fiat, diz
que não há imposição da venda
por parte dos atendentes. “No ge-
ral, as pessoas não ligam para o
atendimento para comprar. Só
quando é subentendido o desejo
do cliente é que os operadores di-
recionam para a célula de ven-

das”, diz. Armbrust ressalta que a
consultoria funciona como uma
central de pré-vendas, que só são
fechadas na concessionária, nun-
ca pelo operador, ao telefone.

Esse tipo de atendimento re-
quer pessoal mais qualificado e
treinamento específico. “O gran-
de diferencial desse serviço é o
atendimento mais personalizado,
evitandoo tom repetitivoque é co-
mum nesses serviços”, diz Arm-
brust. “Eles não seguem um
script padrão, não é um atendi-
mento robô”, diz.

Os atendentes, que trabalham
em número reduzido – somente
quatro – passaram por treinamen-
tos que incluíram noções de mar-
keting e vendas, visitas à fábrica
da Fiat e a concessionárias, onde
acompanham o dia-a-dia dos ven-
dedores. Eles têm acesso, pelo
computador, a todo o estoque das
concessionárias, de modo que po-
dem encaminhar o cliente para a
unidade mais próxima, onde exis-
ta no estoque o carro com as espe-
cificações solicitadas pelo cliente.

Embora seja uma proposta no-

va para o segmento de veículos,
a transformação de call centers
em centrais de venda já é co-
mum nas empresas do setor fi-
nanceiro – seguros em especial –
e operadoras de telefonia celu-
lar. Segundo Armbrust, no caso
dos veículos já se estuda até o pa-
gamento de comissões para os
operadores responsáveis pelas
vendas efetuadas. “É uma evolu-
ção dos call centers: agora quere-
mos fomentar e gerar negócios”,
diz. “Assim, as centrais de aten-
dimentos que antes representa-

vam custo para as empresas pas-
sam a gerar receita.”

Para o consumidor Laércio
Luiz do Amaral, o bom atendi-
mento telefônico foi primordial
para que ele mantivesse a prefe-
rência pela Fiat. Ele havia procu-
rado uma concessionária para tro-
car seu Fiat Uno2003 por um mo-
delo 2005, mas desistiu do negó-
cio quando o vendedor disse que
ele deveria pagar mais do que o
combinado na primeira entrevis-
ta. “No dia do acerto, houve au-
mento do preço, sem uma justifi-

cativa por parte do vendedor”,
conta. “Liguei para o atendimen-
to da Fiat justamente para me
queixar, mas acabei sendo muito
bem atendido.”

Amaral ficou surpreso quando,
no dia seguinte, o atendente retor-
nou o telefonema com diversas
opções de cores para o Fiat Uno
que tinha a intenção de adquirir,
além dos endereços de concessio-
nárias com os carros. “Foi práti-
co, rápido e sem constrangimen-
tos. Daqui pra frente, só vou tro-
car de carro assim”, garante. ●

Pemex exportou mais de
US$ 1,7 bilhão em janeiro

Demissão voluntária na
Opel já atinge 4,5 mil

Cuba recorre de veto à
venda do Cohiba aos EUA

PUBLICIDADE

Carlos Franco

O publicitário Nizan Guanaes
será o representante brasileiro
no júri do leão de titânio do Fes-
tival Internacional de Publicida-
de de Cannes. O prêmio foi
criado há dois anos, mas não
foi distribuído no ano passado.
A partir deste ano, passará a ser
entregue todos os anos para
campanhas de publicidade que
mesclem o uso de vários meios
em sua veiculação.

Para Guanaes, que comanda
a agência Africa e tem partici-
pação na DM9DDB e na
MPM, o prêmio está em sinto-
nia com as mais modernas téc-
nicas da publicidade. “Cada
vez mais, as campanhas vão se
conjugar entre internet, impres-
sos, televisão, rádio e outros
meios de comunicação capazes

de atingir o consumidor”.
O prêmio surgiu em 2003

da necessidade de o festival
premiar uma campanha da
BMW, criada pela Fallon,
cujos comerciais foram vei-
culados apenas na internet,
no site www.bmwfilms.
com, reunindo diretores de
peso como Ang Lee, John
Woo e Tony Scott, entre ou-
tros, e estrelados por astros
como Clive Owen, Madon-
na, Gary Oldman e James
Brown.

O diferencial é que a tur-
ma do cinema extrapolou no
tempo de um comercial e to-
das as obras ficaram com
mais de 18 minutos, o que
fez com que a montadora re-
corresse à internet e convi-
dasse o público a ver os fil-
mes nas demais mídias.

Para Guanaes, o fato de a
52.ª edição do mais impor-
tante festival da propaganda
mundial – no Brasil represen-
tado pelo jornal O Estado
de S. Paulo –, ter incluído
em caráter permanente o
leão de titânio, também irá
reforçar as estratégias de co-
municação que envolvam vá-
rios meios de comunicação.
O que é bom para indústria e
atiça a criatividade e as ino-
vações na arte de vender pro-
dutos e serviços de forma
inusitada e emocional.●

Vendadecarrotambémpelotelefone
Fiat e Atento inovam ao transformar central de atendimentos emloja virtual. Em 2004, foram vendidos 470 veículos

ENERGIA
LONDRES

A ExxonMobil e a Royal Du-
tch/Shell anunciaram ontem
joint ventures com a estatal Qa-
tar Petroleum no valor conjun-
to de US$ 18,8 bilhões para a
exploração de gás natural lique-
feito nesse emirado árabe. O ob-
jetivo das duas gigantes do se-
tor de energia é diminuir a de-
pendência da Europa e dos Esta-
dos Unidos em relação ao petró-
leo, cujos contratos futuros pro-
jetam preços acima de US$ 50
o barril.

Segundo as autoridades do
Catar, o acordo com a Exxon-
Mobil é o maior já assinado, no
mundo, envolvendo essa fonte
energética. Trata-se também do
maior financiamento a um pro-
jeto de gás natural, somando
US$ 7,6 bilhões, a ser coberto
por 57 bancos. Esta joint ventu-
re tem o objetivo de fornecer
gás natural liquefeito à Grã-Bre-
tanha pelos próximos 25 anos.
Youssef Ibrahim, diretor do
Grupo de Investimentos Estra-
tégicos em Energia, disse que

quando as remessas se concreti-
zarem “o Catar se tornará, pro-
vavelmente, o país com a maior
renda per capita do mundo”. As
primeiras remessas para a Grã-
Bretanha começarão no final
de 2007. Esta joint venture se
chamará QatarGas 2. O emira-
do controlará 70% da compa-
nhia, e a Exxon, o restante.

Já o acordo da Shell prevê a
construção de uma planta de
gás natural na cidade de Ras La-
ffan. Serão fornecidos 7,8 mi-
lhões de toneladas métricas por
ano, também por 25 anos, para
os EUA e Europa, a partir de
2010. Esta joint venture, cha-
mada QatarGas 4, será controla-
da em 70% pelo emirado e em
30% pela empresa anglo-holan-
desa.

A produção e o transporte do
gás natural liquefeito são caros
e complexos. O gás precisa ser
resfriado a 162 graus negativos
para poder ser comprimido e
transportado em navios. No por-
to de destino, ele precisa ser
aquecido para retornar ao esta-
do gasoso, antes de ser bombea-
do para os dutos.● The Associa-
ted Press

EXPERIÊNCIA – Laércio Amaral ligou para a central de atendimento da Fiat para reclamar e acabou fechando negócio, de forma “rápida, prática e sem constrangimentos”
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