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Já não é de hoje que empresas brasileiras se valem de diferentes estratégias, como 
campanhas em mídias impressa e televisiva, para lançar produtos e reforçar a marca junto aos 
clientes. Nos últimos anos, no entanto, com a expansão da internet, esse espaço passou a ser 
utilizado em profusão pelas companhias. As formas mais tradicionais são a exploração de 
banners em portais e ações voltadas para redes de relacionamento. Uma das ferramentas mais 
em conta na luta pelos corações e mentes dos consumidores, a criação de portais e blogs 
exclusivos também vem ganhando espaço e se mostrando efetiva para atingir determinados 
públicos, especialmente o jovem. 
 
A Natura apostou nessa estratégia ao apresentar ao mercado a quinta fragrância da linhas de 
perfumes Humor. A empresa montou um plano de comunicação integrada, em que a grande 
novidade foi o lançamento do portal de cultura e lazer Bom de Humor 
(www.bomdehumor.com.br), que, entre outras atrações, traz uma série de indicações de 
programas para serem feitos dentro ou fora de casa.  
 
Explorando o bom humor, principalmente nas relações entre casais e amigos, a página, 
atualizada diariamente por uma equipe de redatores terceirizados, apresenta um conteúdo 
com dicas e informações sobre bares, restaurantes, cinema, espetáculos, passeios, 
experiências, viagens e compras de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife e Fortaleza. Além disso, o portal, cuja previsão 
de permanência no ar é até o fim de 2009, terá seções especiais para datas, como o Dia dos 
Namorados e Dia das Mães. 
 
O lançamento antecedeu a campanha publicitária da linha de perfumes, que terá uma série de 
ações como vinhetas de patrocínio na novela "Caminho das Índias", da TV Globo, e do 
programa humorístico "CQC", da TV Bandeirantes, além de anúncios de página dupla em 
revistas femininas e o patrocínio da peça "Jogando no Quintal", que ocorrerá em São Paulo, 
Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. 
 
"Por meio do portal, o público tem contato com os conceitos da linha Humor, como 
descontração, versatilidade e ousadia. Além disso, nosso público-alvo é jovem, o que reforça a 
necessidade do uso da internet para a divulgação do produto. A ideia é reforçar o convite que 
a marca faz aos consumidores, numa prestação de serviço com amplitude", revela Maria Paula 
Fonseca, gerente de perfumaria da Natura. 
 
Segundo Maria Paula Fonseca, o retorno de mídia obtido está sendo satisfatório. "Estamos 
acompanhando a tendência de vendas e, embora ainda não tenhamos números fechados, tudo 
está indo muito bem. Um bom termômetro é o número de acessos ao portal: só no dia em que 
ele entrou no ar, por exemplo, foram mais de dois mil acessos. Desde então, vem crescendo a 
cada dia", diz. 
 
A Natura, presidida desde 2005 por Alessandro Carlucci, é reconhecida como uma empresa 
inovadora, por seu pioneirismo na área ambiental e iniciativas de governança corporativa. A 
empresa conta com 730 mil consultoras de vendas diretas, que são consideradas o principal 
elo entre a empresa e seus clientes. A estratégia tem produzido bons resultados. A Natura se 
mantém entre as vinte marcas mais valiosas do Brasil. No ano passado, a receita líquida da 
companhia atingiu R$ 3,6 bilhões alta de 17,7% em relação ao ano anterior.  
 
GOSTO DO CLIENTE 
 
"Pode parecer redundante, mas ter bem em mente os gostos dos clientes é fundamental. Este 
deve ser o primeiro passo para qualquer empresa definir sua política de comunicação com os 
consumidores. Só assim ela saberá a melhor maneira para abordá-lo e, principalmente, quais 
mídias poderá explorar nas campanhas publicitárias", diz Richard Vinic, professor e 
coordenador dos cursos de pós-graduação em Marketing da Fundação Armando Alvares 
Penteado (Faap). Com a oferta cada vez maior de produtos e serviços, em que muitos são 



extremamente parecidos, a percepção dos consumidores sobre cada um deles é um fator 
preponderante para diferenciar empresas no mercado. Por conta deste cenário, trabalhar com 
eficiência a comunicação com os clientes tornou-se uma obsessão, independentemente de 
orçamentos e públicos-alvos.  
 
Para Charles Szculczewski, coordenador dos cursos de pós-graduação em Vendas da 
Escola Superior de Marketing de São Paulo (ESPM-SP), a aproximação com os 
consumidores deve ser realmente encarada de forma obsessiva. "Com as diversas mídias 
disponíveis, uma estratégia de comunicação integrada é fundamental. É preciso maximizar ao 
máximo a oferta de informações sobre a empresa, bem como produtos e serviços oferecidos. A 
ideia é cercar o consumidor para só não comprar quem realmente não quer. A chave do 
negócio é comunicar", acredita. 
 
Segundo Vinic, o mercado exige equilíbrio na definição da estratégia de comunicação, mas o 
consultor destaca o papel da internet. "Todos os canais de comunicação têm seu valor e 
devem ser bem trabalhados. No entanto, a internet, por conta de sua interatividade, se tornou 
fundamental nos últimos anos. Ela proporciona um contato espontâneo entre empresa e 
cliente, o que, às vezes, não é visto em outras ferramentas. Além disso, a dispersão de 
informação na mídia eletrônica é menor do que em outros veículos. Na TV, por exemplo, 
quando o anúncio é vinculado, muitos telespectadores mudam de canal ou vão tomar sua 
água", argumenta. 
 
O professor também vê outras vantagens na utilização de campanhas de mídia eletrônica. "Um 
dos retornos positivos mais vistos na internet é o marketing viral: a informação se espalha 
rapidamente, via boca a boca, blogs, sites de relacionamento, enfim, uma infinidade de 
maneiras. Outra vantagem é a fácil mensuração: a partir dos acessos registrados no site, 
sabe-se como anda a aceitação", diz. 
 

 
 
Sites cada vez mais sofisticados 
 
Empresas de diversos setores, como tecnologia, bancário, telefonia, bebidas e esportivo, 
apostam na internet como canal de comunicação com os clientes. Apple, Nike, Vivo, AmBev, 
Coca-Cola, Schincariol, entre outras, costumam lançar simultaneamente campanhas 
publicitárias sobre novos produtos e serviços e portais na internet sobre os mesmos.  
 
Para se aproximar de seus clientes, a Stella Barros também apostou em estratégia similar 
quando lançou nova campanha publicitária, no ano passado. Um dos principais investimentos 
foi feito no site da empresa (www.stellabarros.com.br). O portal, que combina diversos 
serviços de web 2.0 e redes sociais, com destaque para um blog comandado por uma 
jornalista contratada pela empresa, custou cerca de R$ 2,5 milhões. Em paralelo, a companhia 
também veiculou anúncios em mídia impressa. 
 
"Trocamos informações, dicas e advertências sobre viagens e a participação tem sido muito 
positiva até aqui. Outro importante canal de comunicação com nosso cliente é a Ouvidoria, 
espaço onde damos voz aos nossos passageiros e escutamos suas opiniões sobre a empresa. 
Sabemos que poderá colocar em evidência alguns erros e problemas de nossa parte, mas 
correr esse risco é fundamental para uma empresa com a tradição da Stella Barros", afirma 
Patrícia Belotti, supervisora comercial da Stella Barros. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 mar. 2009, Seudinheiro, B-18.   


