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A Cauê Cimentos, empresa do grupo Camargo Corrêa, inicia a maior campanha institucional de 
sua história, a primeira com propaganda na TV. Historicamente, o meio mais utilizado pela 
marca era o rádio.  
 
Criada pela agência Interact, a campanha terá investimento de R$ 1 milhão, valor 80% 
superior ao do ano passado. Além de comerciais em horário nobre na Rede Globo, SBT e Rede 
Record, o projeto de marketing também envolve ações de relacionamento com a indústria, 
pontos-de-vendas (lojas), mestre-de-obras e pedreiros.  
 
Segundo Guilherme Delaroli, gerente de marketing da empresa, a estratégia é investir no 
profissional que realmente constrói: pedreiros e mestre de obras. "Eles são os influenciadores 
do processo. Se você estiver próximo deles, o seu índice de indicação aumenta", destaca 
Delaroli.  
 
A Cauê tem 15 mil pedreiros cadastrados em seu programa de relacionamento. A meta é 
aumentar em 20% essa base, atraindo associados nas localidades onde o número de ingressos 
é pequeno. Atualmente, a marca é a quinta mais vendida no País, com representação mais 
expressiva nos mercados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. "Mais do que aumentar 
esse número, queremos qualificar essa base", diz Delaroli . A empresa pretende que 50% 
dessa base tenha um relacionamento no mínimo mensal com a empresa.  
 
Para os profissionais da construção, a Cauê vai oferecer cursos técnicos de alvenaria, 
revestimento, estrutura e piso, ministrados por profissionais do Senai. A companhia pretende 
formar 1,3 mil profissionais. Através de ações nos pontos-de-vendas, a empresa pretende 
elevar em 20% sua carteira de clientes, que hoje atinge 1,5 mil revendas. "A campanha está 
em linha com a estratégia de humanização da empresa, baseada em três pilares: família, casa 
própria e emprego", diz. Com receita bruta de R$ 2 bilhões em 2007, a Cauê registra 7,8% de 
participação no mercado nacional de cimento, que registrou consumo de 45,9 milhões de 
toneladas no ano passado. O executivo prevê que o mercado alcance seu recorde histórico e 
passe dos 51 milhões de toneladas neste ano - alta de 13% sobre 2007. "O aquecimento do 
mercado da construção é reflexo do desempenho da economia, com mais pessoas 
empregadas, maior renda e facilidade na obtenção de linhas de financiamentos", diz. Com 
atuação em 20 países, o grupo Camargo Corrêa obteve receita bruta de R$ 12,4 bi em 2007.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 e 22 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C10. 
 


