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●●● Ana Cañas, Roberta Sá, Maria
Gadú e Mariana Aydar. Mulheres
bonitas, vaidosas e talentosas.
Com essa mistura de característi-
cas, essas quatro cantoras de
música popular brasileira se cre-
denciaram para assumir o lugar
de garotas-propaganda da próxi-
ma série da campanha da marca
de sapatos Arezzo.

Em abril, elas estarão nas revis-
tas, na televisão e no cinema, aju-
dando a vender a nova coleção.
Nas fotos, as cantoras enfrentam
com charme o ensaio fotográfico
produzido pela agência GB65, do
diretor de arte Giovanni Bianco.
É o terceiro ano do trabalho com

essa proposta de trocar modelos
por profissionais reconhecidas
nas suas áreas.

A primeira campanha da safra
de Bianco expôs as atrizes Julia-
na Paes e Cléo Pires. Em 2009,
as estrelas foram também atri-
zes, mas com uma atuação mais
voltada à comédia. Entraram em
cena Fernanda Torres, Regina
Casé, Marisa Orth, Katiuscia Ca-
noro, Maria Paula e Andrea Bel-
trão. Agora chegou a vez das vo-
zes da nova geração de cantoras.

O risco de a fórmula cansar o
consumidor de moda, normal-
mente muito estimulado por novi-
dades, não preocupa Anderson

Birman, presidente do Grupo
Arezzo, que administra a marca e
que faturou R$ 600 milhões no
ano passado. “Cada série, mes-
mo tendo alguma ligação com a
anterior, é completamente dife-
rente da outra, com fio condutor
independente e linguagem visual
própria. É um trabalho tão diver-
so que, em breve, vamos editar
em livro.” A música tema da nova
coleção é “Totalmente demais”,
que as moças gravaram em um
single, que será distribuído pela
Arezzo. Com 4,5 milhões de pe-
ças comercializadas em 2009, a
marca é vendida em 250 lojas
franqueadas. ● MARILI RIBEIRO

Loucaspor
sapatos,não
importaa
profissão

ANiveaquerconquistarosjovens
Empresa muda estratégia de marketing para lançar sua primeira linha para adolescentes

Da vovó ao adolescente

FOCO-Fischer vaiusarasmídiassociaispara falar comagarotada

VOZ-RobertaSá (E)eMarianaAydaremsessãode fotosdaArezzo

Melina Costa

Conhecida pelo centenário hi-
dratante da latinha azul, a Ni-
vea resolveu investir, pela pri-
meiravez,nopúblicoadolescen-
te. A ideiaé agradar meninas de
14 a 18 anos com uma linha de
desodorantes e hidratantes de
fragrância adocicada e chamar
a atenção dos meninos com em-
balagens que exibem nomes co-
mo “rebellious” (rebelde, em in-
glês) e “wild” (selvagem).

“Na Europa, nosso mercado
tradicional, o foco está nos pro-
dutos anti-idade. Mas o Brasil é
um país jovem”, diz Nicolas Fis-
cher, presidente da empresa no
País. “Há mais de 20 milhões de
pessoas entre 11 e 19 anos.”

Os resultados financeiros di-
vulgadosnasemanapassadape-
la Beiersdorf, controladora da
Nivea, ajudam a entender por
que o grupo não pode ignorar
esse contingente. Em 2009, as
vendas da empresa apresenta-
ramquedade0,7%.Nocaminho
oposto,aoperaçãobrasileirare-

gistrou uma expansão de 14,5%.
Entre os 15 principais merca-
dos da multinacional, o Brasil
foi o que mais cresceu. Nos pró-
ximos anos, a expectativa é que
o País se mantenha como um
dos grandes motores não só da
Nivea, mas de toda a indústria.
SegundoaconsultoriaEuromo-
nitor, o País deve passar o Ja-
pão e se tornar o segundo maior
mercadodecosméticosdomun-
do até o final deste ano.

A aposta da Nivea nos jovens
consumidores é global (os no-
vos produtos também serão
vendidos na Europa e em toda a
América Latina). Mas a ideia
surgiu no Brasil. “Percebemos
que os adolescentes reconhe-
ciama qualidadedamarca,mas
diziam:éparaaminhamãe”,diz
Maria Laura Santos, diretora
de marketing da empresa.

Entre essa constatação e o
lançamento da linha passaram-
se três anos. Primeiro, a suges-
tão foi levada para a matriz, em
Hamburgo. Depois, um grupo
formado por executivos de vá-

rios países coordenou um estu-
docom 6 miladolescentes – foi a
maior pesquisa já realizada pe-
la empresa. Com os dados em
mãos, uma nova fórmula de hi-
dratante foi desenvolvida. A in-
tenção era que os cremes dimi-
nuíssem a oleosidade natural
da pele dos adolescentes.

Ao mesmo tempo, novas es-
tratégias de marketing foram

desenvolvidas. Ficou decidido
que as embalagens de desodo-
rante, por exemplo, deveriam
encolher. O objetivo é não só fa-
cilitar o transporte, mas redu-
zir o preço, para caber no bolso
dos adolescentes.

Apolíticadedivulgaçãodano-
va linha também fugiu ao que a
Nivea comumente faz. Em um
lançamento tradicional, a em-

presa gasta 60% de sua verba
publicitária em canais como re-
vistas e TV. Nesse caso, 60% se-
rá investido em mídias digitais.
A empresa fará propaganda no
Facebook e no Orkut. Quem cli-
carnoíconedamarcaseráauto-
maticamente levado para o que
está sendo chamado de “fun pa-
ge”, uma espécie de rede social
para interação entre a empresa

e os consumidores.
A Nivea também decidiu

anunciaremjornaizinhosdistri-
buídos nas saídas de escolas e
está fechando a parceria com
uma operadora de telefonia pa-
ra criar um celular. O aparelho,
cor de rosa, terá aplicativos pa-
ra editar fotos e receber dicas
de moda. Uma mudança e tanto
desde o creminho da vovó. ●
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caixa.gov.br
SAC CAIXA – 0800 726 0101
Informações, reclamações, sugestões e elogios 
0800 726 2492 – Atendimento a deficientes auditivos
0800 725 7474 – Ouvidoria

CAIXA. O BANCO QUE DÁ CRÉDITO AOS BRASILEIROS.

VOCÊ TEM O SONHO. 

A CAIXA TEM O CRÉDITO. 

PARA JUNTAR OS DOIS, 

É SÓ FALAR COM O GERENTE. 

Na hora de conseguir crédito, é na CAIXA em que 
o brasileiro confia. É onde ele tem crédito rápido, fácil 

e com uma grande vantagem: as menores taxas de juros 
do mercado. Quer ter crédito também? 

Vá a uma agência da CAIXA e fale com o gerente.

SÓ A CAIXA TEM CRÉDITO RÁPIDO,
FÁCIL E COM AS 

MENORES TAXAS DE JUROS.
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NILTON FUKUDA/AE

Nos rótulos, marca não fará referência
aos jovens para não afastar esse público

N8 NEGÓCIOS SEGUNDA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2010
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 mar. 2010, Negócios, p. N8.




