
A Riachuelo retornou à mí-
dia na quarta-feira, 31, depois 
de dois anos e meio de afasta-
mento, em campanha assinada 
pela Talent. A comunicação 
da marca recebeu um investi-
mento de 1,2% do faturamento 
em 2007, número que deve ser 
elevado para algo em torno de 
2% e 3% em 2008. Os valores 
absolutos não são revelados 
pelo anunciante.

Para Flávio Rocha, vice-
presidente da Riachuelo, a 
ação acontece em um momento 
importante para o varejo têxtil, 
escolhido pelo período das 
vendas de Natal. “O segmento 
passa por uma fase de conso-
lidação das cadeias de varejo, 
e temos a necessidade de fixar 
a marca porque estamos am-
pliando a prestação de serviços, 

Todo poder às mulheres
Riachuelo aposta em design, moda e preços 
acessíveis para aumentar fixação da marca
Roberta Ristori

sobretudo na área financeira”, 
diz o empresário, referindo-se 
aos serviços de financiamento, 
empréstimo pessoal, cartões co-
branded e private label. Este úl-
timo deve atingir os 13 milhões 
até o final deste ano.

Segundo Ricardo Nociti, 
diretor de atendimento da Ta-
lent, que já detém a conta da 
rede varejista há seis anos, 
foi realizado um estudo e um 

novo planejamento completo 
para o cliente. “Os dirigentes 
da Riachuelo têm um espírito 
empreendedor muito forte e, 
por isso, decidimos não apenas 
retomar a comunicação, mas 
repensar toda a estratégia atra-
vés de estudos para descobrir 
os principais diferenciais da 
rede varejista e o perfil de suas 
consumidoras”, conta.

Feito isso, cliente e agência 
decidiram apostar na tríade 
“design, moda e preços aces-
síveis”, sem esquecer o apelo 
psicológico da “descoberta do 
poder feminino”. “A questão 
da qualidade não é incoerente 
com preço acessível no caso da 
Riachuelo, pois é a única empre-
sa no segmento que controla a 
produção das roupas desde o 
início”, explica Nociti.

Ele esclarece que houve 
uma mudança muito grande nas 
consumidoras nos últimos anos. 
“Antigamente os conceitos de 
moda eram emanados por al-
gumas formadoras de opinião 
que podiam viajar e trazer as 
tendências do exterior, restrin-
gindo a informação às classes 
mais altas. Hoje, as informações 
estão abertas, possibilitando 

que mesmo as classes mais 
baixas tenham acesso às ten-
dências, gerando uma demanda 
reprimida nesse público que não 
é corretamente atendida pelas 
indústrias”, enfatiza Nociti.

Rocha destaca também o 
fenômeno do “Fast Fashion”, 
expressão cunhada no estudo 
do case da espanhola Zara, e 
usado para designar a quebra 
do calendário da moda e a 
necessidade de rapidez na tra-
dução das tendências para as 
prateleiras. “Temos um modelo 
de integração vertical (controle 
da produção do início ao fim)
que nos torna mais adaptados a 
esse processo. Temos condições 
de ser a grande empresa de fast 
fashion do Brasil”, acredita o 
empresário.

O poder feminino também 
foi explorado nas peças. Nociti 
afirma que a indústria da moda 
tem oferecido roupas, mas que 
a consumidora quer se sentir 
valorizada pelo que ela é. “A 
estratégia que adotamos foi de 
dizer que a pessoa já é muito 
bacana, o que falta é ela mesma 
descobrir isso”, ressalta Nociti. 
“O que fizemos foi um mantra 
que desperta a mulher para o 
seu próprio poder. O poder só 
é legítimo quando você mesmo 
descobre”, completa Mariana 
Cogswell, diretora de planeja-
mento da Talent.

O plano de mídia prevê a 
veiculação em TV aberta de três 
filmes que devem ficar no ar 
até dezembro. O primeiro deles 
destaca as vantagens do Cartão 
Riachuelo. As peças enfatizam 
a qualidade dos produtos da 
marca e o trabalho desenvolvido 
para tornar a moda acessível a 
todos, lembrando sua importân-
cia para a auto-estima feminina. 
A mensagem é reforçada pelas 
assinaturas “Só a Riachuelo 
pesquisa, cria e produz para 
você poder encher sua vida de 
moda” e “Riachuelo. Você não 
sabia que podia tanto”. 

O vice-presidente da Ria-
chuelo não espera resultados 
a curto prazo. “Nossa expecta-
tiva é voltar, gradualmente, à 
memória dos consumidores. Se 
algo a acontecer rapidamente, 
será uma agradável surpresa, 
mas estamos mirando a médio 
e longo prazo”, finaliza.

Ficha técnica 
Título: “Carla”

Anunciante/produto: Lojas Riachuelo/

Institucional

Agência: Talent Propaganda

Criação: Fabio Astolpho, Philippe Jean 

Degen e João Livi

Direção de criação: João Livi 

Produtora/filme: Ioiô Filmes

Direção/filme: Rodrigo Lewkowicz

Direção/fotografia: Lito Mendes 

da Rocha

Pós-produção: Terracota

Produtora/som: Satélite

Aprovação/cliente: Flávio Rocha, 

Élvio Rocha e Astrid Justo

Ação da Talent visa valorizar a mulher 

com a assinatura “Você não sabia que 

podia tanto”

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1282,5 nov 2007. Campanhas, p. 26.


