
18. campanhas18. 12 de abril de 2010

Em time que está ganhando não se 
mexe. Apesar de ser adepta dessa filo-
sofia, a rede de lojas de vestuário Marisa 
acredita que é possível desenvolver algo 
que já está bem consolidado para criar um 
relacionamento mais próximo com suas 
consumidoras.

Esse novo processo “evolutivo” teve 
inicio no domingo 11, quando a marca le-
vou à TV sua nova campanha publicitária, a 
primeira criada pela Fischer+Fala, agência 
vencedora da concorrência concluída em 
janeiro e que terá a missão de administrar 
a verba de R$ 49 milhões reservada pela 
rede para o seu marketing em 2010.

Anunciante e agência fazem questão 
de frisar que a nova campanha marca 
uma “evolução”, não uma “reformulação”. 
“Estávamos muito satisfeitos com a nossa 
linha de comunicação, mas queríamos 
subir um patamar e criar, de fato, uma re-
lação de amizade com a mulher moderna”, 
explica Andréa Beatrix, gerente geral de 
marketing da Marisa.

Para a Fischer+Fala, esse estreita-
mento dos laços foi traduzido em uma 
campanha mais realista, que utiliza mu-
lheres comuns para expor suas opiniões 
às próprias consumidoras. “Neste pri-
meiro momento, a mulher brasileira será 
o nosso destaque. Queremos estruturar 
uma linha baseada no estilo da mulher 
moderna, que tem novos hábitos de con-
sumo, e mostrar que a rede está disposta 
a estar sempre ao seu lado”, contextualiza 
o CCO da agência, Allan Barros.

Tal abordagem destoa da linha das 
campanhas de Marisa nos últimos anos. 
Quando estava na carteira da Giacometti, 

De mulher real para mulher real
Marisa abandona celebridades e amplia sua presença na mídia para revistas e internet
Bárbara Sacchitiello

a rede marcou a memória do público por, 
durante um longo período, utilizar galãs 
e atores para transmitir sua mensagem 
e convidar as consumidoras a visitar as 
mais de 200 lojas que possui no País. No 
ano passado, a Giacometti já começou 
a caminhar em uma direção diferente, 
escalando três atrizes (Taís Araújo, Ca-
rolina Dieckmann e Giovanna Antonelli) 
para estrelar as campanhas publicitárias 
da marca. Tentando passar um clima 
bem informal, a rodinha feminina esteve 
presente na mídia por alguns meses, até 
a diretoria decidir abrir concorrência para 
reavaliar seus trabalhos publicitários.

Além da substituição das celebrida-
des por mulheres comuns, outro ponto 
de destaque dessa nova fase é a amplia-
ção do leque de mídias usadas para se 
aproximar do público. Antes, a verba do 
anunciante era quase 100% direcionada 

à TV. A partir de agora, embora ainda 
tenha um peso dominante, a telinha não 
terá exclusividade na exibição das mensa-
gens da Marisa. De acordo com a gerente 
de marketing, houve um planejamento 
para direcionar mais de 15% da verba da 
campanha a outras mídias, como revistas 
semanais e mensais, portais de internet 
e canais por assinatura.

Apesar das novidades, uma coisa na 
Marisa está isenta de qualquer alteração. 
O conceito “De mulher pra mulher”, tra-
balhado pela marca há anos, será mantido 
pela nova agência. “A expressão está no 
DNA da Marisa. Com 62 anos de mercado, 
conseguimos uma identificação total com 
esse posicionamento e é com ele que que-
remos mostrar que somos parceiros das 
consumidoras”, argumenta Andréa. “O 
slogan acabou se tornando um sobrenome 
da Marisa”, complementa Barros. 

Um dos objetivos das lojas Marisa 
para este ano é fortalecer o seu canal 
de e-commerce, que existe há 10 anos. 
A Fischer+Fala reformulou o portal da 
marca, inserindo canais que preten-
dem auxiliar as consumidoras na hora 
da escolha. O portal irá disponibilizar 
uma ferramenta que, por meio do 
fornecimento das medidas corporais, 
mostrará quais peças e itens são mais 
indicados para cada mulher. “Apesar 
de não poder provar a roupa, a con-
sumidora poderá escolher a melhor 
opção. Além disso, qualquer peça 
adquirida pelo canal online pode ser 
trocada em qualquer uma de nossas 
lojas físicas”, explica Andréa Beatrix, 
gerente geral de marketing da rede. 
Atualmente, a venda de peças pela 
internet responde somente por 0,7% 
do faturamento total da marca.

Segundo Andréa, a partir do 
meio do ano serão abertas as seis 
lojas Marisa Lingerie, que comer-
cializarão somente peças de moda 
íntima. Além disso, a rede preten-
de abrir outras lojas tradicionais, 
totalizando 39 novos pontos-de-
venda até o fim do ano.     (BS)

Provador  
na web

Nas mensagens da Marisa, gente comum destrona o trio Taís Araújo, Carolina Dieckmann e Giovanna Antonelli 

Apesar de abrigar mais de 20 
milhões de pessoas e 1,6 milhão 
de cães, São Paulo é uma cidade 
na qual é difícil encontrar luga-
res onde seja possível cultivar de 
maneira saudável a relação com 
o melhor amigo do homem. Pen-
sando nisso, a marca Beneful, da 
família Purina, da Nestlé, lança a 
campanha “Curtindo São Paulo 
juntos”. O objetivo é incentivar 
os donos de cães a aproveitar 
o que a cidade tem de bom le-
vando consigo seus animais de 
estimação. 

Desenvolvida pela Publicis, a 
campanha inclui eventos volta-
dos aos cães e seus donos, além 
de comercial, anúncios e um 
guia com shoppings, lojas, bares, 
restaurantes, cafeterias, livrarias 
e parques onde os animais são 
bem-vindos.

A primeira ação é o patrocí-
nio à 1a Cãominhada Paulistana, 

organizada pela Rede Globo 
e marcada para acontecer no 
próximo dia 25. Paralelamente, 
mais de 70 estabelecimentos já 
aderiram à causa e serão identifi-
cados por um selo adesivo com o 
nome da campanha. O guia conta 
com versões impressa (que será 
distribuída nos estabelecimentos 
que aderirem e nas principais 
pet shops da cidade) e digital, 
disponível no blog da iniciativa 
(www.curtindosaopaulojuntos.
com.br). No endereço é possível 
acessar a lista dos locais que 
aderiram à causa, além de dicas 
de comportamento para quem 
quiser passear com seus cães 
sem incomodar os outros — é a 
etiqueta canina. A presença na 
internet não se limita ao blog. A 
marca também trabalhará com 
as redes sociais para divulgar a 
ideia e buscar novos adeptos.

Para aumentar o engajamen-

to das pessoas, até mesmo um 
“Manifesto” foi escrito. “Imagine 
um lugar onde cães e donos 
não serão tratados como cães e 
donos, mas como dois verdadei-
ros companheiros, que buscam 
a oportunidade de descobrir, 
juntos, tudo que faz São Paulo 
uma grande cidade para viver”, 
propõe o texto.

Sem investir em marketing 
desde 2006, a Beneful enxerga 
na iniciativa algo inovador para 
os seus padrões de marketing 
e até mesmo um exemplo a ser 
seguido pela marca em outros 
países. “Apesar de ousado, o 
projeto está totalmente alinha-
do com os valores de Beneful. 
Criar um manifesto que se torna 
uma causa e conta com o enga-
jamento do público vai muito 
além de uma campanha ou ação 
específica. Queremos engajar o 
target, conquistar novos consu-

midores e fidelizar os atuais”, 
destaca Andréa Barros, diretora 
de atendimento da Publicis. A 
Beneful é uma das nove marcas 
que integram o cardápio da Pu-
rina, área de produtos para cães 
e gatos da Nestlé.

Para a agência, o projeto 
também é especial, pois as cam-
panhas de Purina geralmente 
são criadas nos Estados Unidos 
pela Fallon e adaptadas local-

mente nos diversos mercados 
da América Latina. Segundo a 
Publicis, esta é a primeira cam-
panha totalmente desenvolvida 
no Brasil. 

A Dialog, agência de ativa-
ção do Grupo Publicis, também 
foi envolvida no projeto, como 
responsável pela execução das 
ações nos estabelecimentos in-
cluídos no guia. 

Bruno Borin

Beneful incentiva “inclusão social” de cães

Campanha inclui eventos voltados aos cães e seus donos, 
além de um guia de locais onde os animais são bem-vindos
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1404,  p. 18, 12 abr. 2010.




