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Com a finalidade de se tornar ainda mais próxima do consumidor, a Coral investe, desde 2006, 
em seu reposicionamento. Para fortalecer a estratégia, a companhia - que em 2007 obteve 
receita de R$ 712 milhões, melhor resultado dos últimos dez anos - irá alterar, pela primeira 
vez, os nomes de suas tintas. Nesta Entrevista, o diretor de marketing, Eduardo Takara, conta 
que a empresa pretende facilitar o processo de compra. 
 
Pela primeira vez a Coral vai alterar os nomes das tintas, com o objetivo de ajudar o 
consumidor no processo de compra. Como e por que a empresa decidiu investir nesta 
estratégia?  
 
Este é o maior lançamento e atividade da empresa. Estamos relançando toda arquitetura de 
marca e trabalhando os produtos da linha Coral. Até o filial do ano todos serão contemplados 
pela estratégia. A empresa começou o movimento de reposicionamento de marca em 2006. A 
iniciativa envolve uma comunicação mais próxima do consumidor, com a finalidade de facilitar 
o entendimento do setor, já que o segmento apresenta linguagem bastante técnica. 
Normalmente, o consumidor entra em contato com a categoria aos poucos, porém, com 
profundidade. Sendo assim, necessita de várias informações. Quase sempre a escolha de uma 
cor é difícil, procedimento que envolve a família, questões importantes como combinações de 
cores etc. Desta forma, em 2006, propusemos mais ferramentas para auxiliar o público. Neste 
mesmo período, apresentamos, por exemplo, o novo simulador de cores (ferramenta 
disponível no site da empresa que permite simulações de combinação de cores). Em 2007 
lançamos, durante a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, o "Tira Teima", produto 
que ajuda o consumidor a visualizar de antemão a cor escolhida. Agora, após essa 
movimentação de dois anos, estamos modificando os nomes dós principais produtos da Coral 
para facilitar seu entendimento. A partir de agosto, Coralatex se chamará Rende Muito; Toque 
Sublime muda para Decora Acabamento Acetinado, e Coral-plus Super Lavável será Super 
Lavável. Também há mudanças no layout das embalagens, deixando-as mais limpas e com o 
conceito mais claro, auxiliando, inclusive, a percepção do consumidor na loja. Além das novas 
embalagens há as inovações de fórmulas e produtos, como o lançamento das tintas Chega de 
Mofo e Sol & Chuva. A Coral também é a primeira marca a lançar linha com a opção de 
Neutros. São, portanto, conceitos e procedimentos criados para facilitar a vida do consumidor. 
 
Cada vez mais o público feminino tem importante papel no segmento? Este é um dos 
alvos da Coral? 
 
No decorrer dos anos aumentou muito a participação do público feminino. Há quatro anos, por 
exemplo, as vendas da empresa estavam concentradas no público masculino. Tal fato é 
conseqüência do poder de decisão de compra proveniente da mulher. Sendo assim, a Coral 
tem incorporado este público como sendo um de seus alvos. 
 
Neste sentido, vocês já realizaram vários eventos sensoriais direcionados à mulher e 
também utilizando linguagem mais simples? 
 
Sim, realizamos. No ano passado, por exemplo, houve o Sensações Coral, evento de 
experiência de marca realizado durante 30 dias no Shopping Morumbi, em São Paulo. O 
objetivo era o de levar a marca a ficar mais próxima do consumidor. Este ano também fizemos 
campanha na TV, desenvolvida pela Leo Burnett, destacando o guia de combinação de cores 
da empresa, o Idéia Card. Foi uma comunicação de ativação, com chamada para a página da 
empresa na internet (www.coral.com.br). O público assistia à campanha nos meios de massa e 
era direcionado para o nosso website. 
 
A Coral diz que a nova linha Decora, por exemplo, está em consonância com a 
mudança do perfil do consumidor de tinta. Quais são essas modificações? 



O fato do aumento da participação do público feminino é um exemplo da modificação do perfil 
do consumidor. Também há uma questão importante: anteriormente, a tinta era vista de uma 
maneira muito mais funcional. No entanto, atualmente o produto atinge cada vez mais a 
finalidade de decoração. Cerca de 40% das pessoas, quando se referem ao produto, pensam 
em decorar. Obviamente há o fator da rapidez e a qualidade das informações, questões que 
influenciam o consumidor deixando-o cada vez mais exigente. Nossa abordagem foi 
acompanhando justamente essas mudanças. 
 
Haverá alguma campanha sobre o reposicionamento? Qual a verba de marketing 
destinada para este ano? 
 
A verba de marketing para 2008 é de R$ 41 milhões. Acabamos de lançar novos produtos e, 
sendo assim, ainda haverá um tempo para gerar distribuição em pontos-de-venda. Devemos 
lançar a campanha no último trimestre deste ano. 
 
O processo de renovação está por acaso relacionado à melhora do resultado da 
empresa nos últimos dez anos? 
 
Sim, está. A Coral obteve receita líquida de Rs 712 milhões em 2007. As mudanças da 
empresa não se limitaram apenas a reestruturar a área de marketing. A Coral vem passando 
por revitalização de vários setores da empresa. 
 
Em quanto a marca pretende aumentar suas vendas com as modificações? 
 
Pretendemos crescer de 8% a 10% em vendas. 
 
Qual e a posição da Coral hoje no mercado? 
 
A Coral é a segunda maior marca do segmento, com 30% de share. 
 
Qual marca é a líder do segmento? 
 
Em primeiro lugar está a Suvinil. 
 
Além de estar presente nas áreas de arquitetura e decoração, de quais maneiras a 
Coral atua no segmento de moda? 
 
A empresa desenvolve um trabalho mundial que se chama Colour Futures. É um estudo, que 
lançamos em formato de livro aos finais de cada ano, com a relação das tendências de cores 
no mundo todo. Este é um exemplo de como a companhia também é atuante no segmento de 
moda. Além disso, no início deste ano, a Coral esteve presente como patrocinadora mas-ter do 
desfile da grife Neon na São Paulo Fashion Week.  
 

           Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 4 ago. 2008. p. 13.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


