
Anunciantes locais 
diversificam comunicação 
Empresas fazem opções estratégicas e usam os mais atualizados recursos para falar com seu público 

Por ANA COSTA 

Exigente, informado e com bom po-
der aquisitivo, o consumidor do Sul 

do País compara e pesquisa, pede opini-
ões e compartilha. É ávido por novidades 
e ao mesmo tempo bairrista. Não à toa, o 
mercado sulista de anunciantes é muito 
maduro. As empresas locais enxergam as 
cidades da região como estratégicas pa-
ra seus negócios e usam os mais atuali-
zados recursos para falar com seu públi-
co. "Somos uma empresa deste Estado e 
sempre priorizamos os investimentos pa-
ra nos manter líderes em nosso segmento 
em Santa Catarina" diz Leonardo Silvei-
ra, diretor administrativo da Cottonbaby, 
empresa catarinense localizada em São 
José, atuando há 17 anos no segmento de 
higiene, gerando 260 empregos diretos. 

"Quando a Diponto se posiciona co-
mo uma empresa gaúcha, isso faz com 
que nos aproximemos muito do públi-
co. Isto foi um dos quesitos que nos au-
xiliaram muito com os investimentos de 
mídia, demonstrar que a Diponto 'é da-
qui'" afirma Caroline Brogni, gerente de 
vendas da empresa fundada por Alba-
no Kaiser em 1985, focada em serviços 
e que posteriormente passou a fabricar 
relógios e equipamentos de controle de 
ponto. "É incrível, mas para o gaúcho is-
so é muito importante e faz diferença na 

hora da venda. É um público promissor, 
muito orientado e informado, busca pro-
dutos de qualidade e prima pela confian-
ça" diz ela. 

Com 26 anos de mercado, a empresa 
gaúcha passou a ser reconhecida depois 
que passou a investir em mídia. "Mesmo 
tendo muitas indicações de clientes, a vi-
sibilidade da comunicação tornou a mar-
ca muito conhecida no mercado gaúcho, 
potencializando as vendas" afirma Caro-
line. Segundo ela, empresa investe em co-
municação o equivalente a 10% do fatu-
ramento mensal. "Tivemos um resultado 
excelente na comercialização do relógio 
cartográfico Dataprint. Unindo estraté-
gias comerciais e de marketing, tivemos 
um incremento de 500% nas vendas do 
produto de um ano para outro com ações 
via internet, jornal, rádio e redes sociais." 

Com atuação na capital paranaense e 
investimento em comunicação de apro-
ximadamente, R$ 1 milhão anual, o Hos-
pital Santa Cruz é outra empresa sulista 
que cresceu sem perder o foco em suas 
raízes. Contando com diferenciais na área 
de hotelaria hospitalar, que oferece toda 
a comodidade de aposentos de hotéis no 
hospital, incluindo recepção bilíngüe, a 
instituição curitibana recorre à comuni-
cação para fidelizar o público A e B da ca-

pital paranaense, para o qual é voltado. 
"Esse é um público que acaba recorrendo 
a atendimento em São Paulo ou até mes-
mo fora do País quando precisa de aten-
dimento especializado em situações de 
alta complexidade. Sendo assim, nosso 
objetivo é atrair esse público para se tra-
tar conosco, pois dispomos de estrutura 
tão completa e corpo clínico tão especia-
lizado (e em alguns casos até melhor) que 
os hospitais de fora. Atendemos clientes 
que vêm de outros Estados, e até de ou-
tros países" explica Fernanda Leal, geren-
te de marketing do Hospital Santa Cruz. 

Para atingir o objetivo, o Santa Cruz re-
corre, por exemplo, à internet, mantendo 
perfil nas redes sociais mais populares do 
País atualmente — Linkedln, FourSquare, 
Facebook e Twitter. "Nessas três últimas, 
diariamente compartilhamos as atualiza-
ções do nosso site, o que vem nos garan-
tindo um contínuo aumento no número 
de cliques e, consequentemente, aumen-
to na procura de determinados serviços." 

O site do Santa Cruz é atualizado dia-
riamente, alimentado com notícias so-
bre prevenção e tratamento de diversas 
doenças ou com assuntos relacionados à 
qualidade de vida e a hábitos saudáveis. 
"O fato de estar sempre atualizado nos 
garante um bom número de cliques, que 

muitas vezes vêm de pessoas que pesqui-
sam sobre esses assuntos em sites de bus-
ca e acabam consultando o Hospital San-
ta Cruz como fonte. A produção desses 
textos é feita pela assessoria de impren-
sa em conjunto com o corpo clínico" diz 
Fernanda. A assessoria divulga eventos, 
campanhas, compra de novos produtos, 
lançamento de novos serviços. Os médi-
cos do corpo clínico também costumam 
ser entrevistado com freqüência. 

Diferenciação 
Para Leonardo Ghidini, diretor de mar-

keting da concessionária catarinense Di-
mas, a comunicação é um dos pilares de 
diferenciação de qualquer empresa, em 
qualquer segmento de atuação. "Os in-
vestimentos em comunicação precisam 
necessariamente crescer em função dos 
diversos canais que se criaram nos últi-
mos anos, em termos de redes sociais, 
internet, mídia off-line, online e parte 
de eventos, que eu acho que é uma coi-
sa muito importante para criar relaciona-
mento. Independentemente do segmen-
to e do tamanho do negócio, a comuni-
cação precisa se adequar a essas realida-
des. Muitas vezes, quando a empresa é 
familiar ou pequena, o empresário acha 
que a comunicação não é para ele. Hoje, 
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no entanto, um dos nossos diferenciais 
é trabalhar muito bem todo esse pacote 
de comunicação, seja na mídia, no ponto 
de venda ou em eventos" diz ele. "O im-
portante é que se deixe um canal de co-
municação aberto com o cliente em po-
tencial. Para nós, hoje, a comunicação é 
questão de sobrevivência." 

Como representante da Ford na Gran-
de Florianópolis e no Planalto Norte de 

Santa Catarina, a Dimas busca reforçar a 
comunicação feita pela montadora. Pa-
ra isso, a internet não basta. A comunica-
ção é integrada. "Se sair um anúncio nos-
so no jornal, essa oferta vai para o nosso 
site, o cliente recebe um e-mail-marke-
ting com a oferta, que também está na te-
levisão. Tudo está interligado." Nas redes 
sociais, já são mais de 1,6 mil seguidores, 
um número bastante expressivo para uma 

empresa de atuação local. "A gente pode 
criar um relacionamento bacana com es-
sas pessoas, prestando informações rele-
vantes, do tipo 'agora em agosto começa 
a vencer o IPVA da placa tal', ou deixan-
do-as atentas com o seguro e divulgando 
as ofertas que a gente está fazendo. Publi-
camos notícias a respeito da Ford e divul-
gamos lançamentos de carros. Também 
fazemos ações de relacionamento, como 

sortear ingressos para teatro ou para ci-
nema. Isso gera relacionamento, que, do 
meu ponto de vista, é o principal. Esse é 
um trabalho que a gente vem construin-
do desde o ano passado e o nosso gráfi-
co de seguidores só aumenta." 

Entre outras ações, a Dimas também 
fechou uma parceria com o grupo RBS 
na área online, onde explora a mídia de 
impacto. Uma delas, a campanha do  

Caminhos do 

Caroline, da Diponto: para o consumidor local, é muito importante saber que a empresa é gaúcha 
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combustível grátis, foi a segunda de maior 
volume em toda a história do ClicRBS -
Santa Catarina (o portal do grupo). "Tam-
bém estamos atuando no jornal Diário 
Catarinense" diz o gerente. Segundo ele, 
a empresa começou a diversificar com es-
tratégia mais tática em alguns portais. "A 
gente teve uma campanha da bolsa Victor 
Hugo — todo ano a gente dá uma bolsa 
para a cliente que comprar um Ecosport." 

Há mais de 36 anos no mercado, a Di-
mas, segundo Ghidini, quer conversar 
"com a pirâmide toda, desde o jovem que 
vai comprar seu primeiro carro, o univer-
sitário, até o executivo, empresário, mé-
dico, advogado, profissional liberal". O 
Carnaval Boutique, realizado em Floria-
nópolis, por exemplo, é um evento que 
tem público muito jovem, mas, para a 
Dimas, trata-se de um público forma-
dor de opinião, com alto poder aquisiti-
vo e com familiares e amigos que têm o 
potencial para comprar carro. "O nosso 
próximo passo em ferramenta de comu-
nicação é o celular. O cliente vai poder 
acessar a localização das lojas e fazer o 
agendamento da revisão do veículo pelo 
celular, sem precisar levantar o telefone 
sem precisar falar com ninguém da em-
presa. Então eu acho que como canal de 
comunicação a próxima tendência será o 
celular, por iPhone, iPad, smartphones" 
diz o diretor da empresa, que já ganhou 
o Top of Mind como a marca mais lem-
brada no segmento de concessionárias de 
veículos, além de seis Charman's Award, 
distinção que a Ford entrega para os seus 
melhores distribuidores, e prêmio da re-
vista Carros como a melhor concessio-
nária Ford do Brasil em um universo de 
mais de quatro mil concessionárias. "Isso 
para a gente é motivo de muito orgulho e 
muita comemoração" diz ele. 

Tradicional 
No mercado de anunciantes do Sul 

do País, a publicidade tradicional não 
é esquecida. O Hospital Santa Cruz, por 
exemplo, costuma anunciar em revistas 
da Editora Abril, como Veja e Exame, e 
atualmente está anunciando na Inter-
view Curitiba — revista nova, também da 
Abril e focada especialmente no público 
da capital paranaense. "Optamos por es-
sa revista na intenção de gerar ainda mais 
identidade entre o público de Curitiba e 
o Hospital Santa Cruz, que já atua há 45 
anos nesse mercado" diz Fernanda. Na 
área de comunicação interna, o Santa 
Cruz mantém um blog interno e um Jor-
nal Mural, que recebem atualizações diá-
rias. "É nesse relacionamento que come-
ça a se construir uma imagem positiva da 
empresa" diz Fernanda. 

Silveira, da Cottonbaby, diz que todos 
os instrumentos de comunicação inter-
na e externa utilizados pela empresa são 
coordenados para projetar uma imagem 
institucional consistente. "Essas ações vi-
sam tanto o público interno (funcioná-
rios e administradores) quanto o externo 
(clientes, parceiros comerciais, etc.)',' diz 
ele. Em 2011 a empresa vem investindo 
em TV (Record News e Band), com pro-
paganda diária no Estado de Santa Ca-
tarina. Também produz uma revista se-
mestral, que aborda temas da indústria. 
A Cottonbaby investe em média por ano 
3% de seu faturamento em marketing e 
propaganda. Já realizou ações com a Edi-
tora Símbolo, onde anunciou e encartou 
refis de lenço na revista Baby e Cia, por 

exemplo. Em 2012, segundo Silveira, a 
empresa fará investimentos em torno de 
15% maiores do que em 2011. Também 
projeta no volume de vendas um cresci-
mento de 30% e uma campanha que faz 
parte do projeto que comemora, em 2013, 
os 20 anos de empresa. 

O planejamento anual de mídia da 
construtora e incorporadora catarinen-
se GSP segue o de lançamento de pro-
dutos. Segundo a coordenadora de mar-
keting Andréa Vargas, a GSP já chegou a 
investir cerca de R$ 8 milhões em mar-
keting e propaganda. "Vamos continuar 
investindo de acordo com o crescimen-
to da empresa. Em 2012 nossa previsão 

de crescimento é de 100% com relação a 
2011. Portanto, nossa expectativa é gran-
de. Se tudo der certo, vamos dobrar o vo-
lume de investimentos na área de marke-
ting" garante. 

No segmento varejista, Júlio Geesdorf, 
gerente de marketing do Beiramar Shop-
ping, em Santa Catarina, diz que o plane-
jamento anual segue principalmente as 
datas comemorativas, como Natal, Dia 
das Mães, Dia dos Namorados, entre ou-
tros. "Investimos em propaganda, asses-
soria de imprensa, mídias sociais — to-
dos com área de abrangência estadual e 
ou nacional. Além disso, temos um vas-
to calendário de eventos. Neste ano rece-

bemos a Mostra Casa Nova 2011, maior 
evento de decoração de Santa Catarina, 
e a CowParade, maior exposição ao ar li-
vre do mundo',' diz ele. Um dos cases da 
empresa, a campanha "Beiramar Shop-
ping - no coração da cidade" posicionou o 
empreendimento como o preferido e mais 
querido dos florianopolitanos em 2009, 
rendeu o prêmio Top de Marketing AD-
VB e o Top ONE de Marketing (o melhor 
entre os dez selecionados em 2009). Para 
2011, a expectativa do Beiramar é crescer 
15%, com mais investimento em moder-
nização de instalações e qualificação de 
seu mix de lojas. 

Para Andréa Vargas, da GSP, Santa Ca-
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tarina tem um potencial de investimento 
enorme. "Nós somos uma empresa par-
ceira de grandes projetos. Há dois anos 
seguidos, por exemplo, patrocinamos o 
Campeonato Catarinense de Futebol. 
Nossa intenção é continuar apostando 
em boas idéias, aliadas aos nossos pro-
dutos. No Estado catarinense, só temos 
empreendimentos de alto padrão. O po-
tencial do Estado é muito grande e nós 
sempre apostamos nisso" diz ela. 

Inovação nesse mercado não falta. Se-
gundo Maria Aparecida de Oliveira, ge-
rente de marketing do Palladium Shop-
ping Center, inaugurado há três anos em 
Curitiba, a estratégia de comunicação do 

shopping, fundamentada em pesquisas 
e apresentação do empreendimento en-
quanto oportunidade, busca se diferen-
ciar do tradicional no segmento. "Deve-
mos transmitir a imagem como primei-
ro shopping multiuso do Sul do País, com 
serviços de laboratórios de exames clíni-
cos, de imagem, academia, cinema com 
tecnologia Imax e Business Center" diz 
ela. "Desde a abertura não estivemos ne-
nhum dia fora da mídia. Seja com institu-
cional, vinhetas de patrocínio ou campa-
nhas de datas comemorativas. É funda-
mental a presença tanto para fixação da 
marca do empreendimento, como para 
manter presença constante na lembrança 

do consumidor" garante a gerente. Com 
investimento em mídia de R$ 200 mil ao 
mês, as campanhas do Palladium têm tra-
zido diferenciais para a conquista de con-
sumidores. "Os shoppings centers sem-
pre apostaram em sorteio de carro, que 
sem dúvida agrega valor à campanha, no 
entanto, sabemos por meio de pesquisas 
que a maioria dos consumidores adora ga-
nhar um presente no ato da compra, algo 
garantido, que possa levar na hora para 
casa" explica Maria Aparecida. Por isso, o 
Palladium lançou a promoção múltipla, 
com sorteio para quem gosta de sorteio 
e brinde para quem gosta de brinde. "As-
sim atendemos 100% o desejo dos consu-

midores. Mas não pode ser qualquer pre-
sente, deve ser algo exclusivo, atraente, 
pensado para esse consumidor." 

Em relação às ações em datas especiais, 
o Santa Cruz volta-se ao calendário de saú-
de, tais como Dia Mundial sem Tabaco, 
Dia Mundial do Coração, Dia Mundial do 
AVC, entre outros. "Neste ano, para fugir 
do convencional, optamos por não reali-
zar as já tradicionais corridas e caminha-
das do Dia Mundial sem Tabaco e do Co-
ração Saudável, pois essas ações já viraram 
lugar-comum e diversos outros hospitais já 
as desenvolvem, o que diminui o impacto 
da ação na mídia em relação à divulgação 
da marca do hospital" conta Fernanda. 

Social 
Pensando nisso, o Santa Cruz apoiou 

a campanha Outubro Rosa, de preven-
ção do câncer de mama. "Iluminamos a 
frente do hospital e deixamos nossa fa-
chada cor-de-rosa. Além disso, realiza-
mos palestras abertas à comunidade com 
médicos de renome sobre a prevenção e 
o tratamento da doença e distribuímos 
botons com o símbolo da prevenção do 
câncer de mama (laço cor-de-rosa) para 
as colaboradoras e mulheres que estive-
ram no hospital no período entre 7 e 23 
de outubro." Os resultados, explica Fer-
nanda, "foram muito interessantes, pois 
tivemos um custo bem menor que com 
as ações que realizamos nos anos ante-
riores, e também tivemos bastante es-
paço nas mídias espontâneas, inclusive 
nas redes sociais, que geraram diversos 
comentários positivos pela comunidade" 

Outro case do hospital paranaense foi 
o anúncio realizado na revista Exame, so-
bre Acreditação Hospitalar. "A revista fez 
uma reportagem extensa sobre o assun-
to, sem citar nomes de hospitais que ti-
nham recebido esse tipo de certificação. 
Por isso, enxergamos a oportunidade de, 
na seqüência dessa reportagem, fazer um 
anúncio contando para o cliente que nos-
so hospital já possui Acreditação no nível 
3, pela Organização Nacional de Acredi-
tação (ONA) e que somos pioneiros no 
Paraná na busca da certificação pela JCI 
(Joint Commission International)',' afirma 
Fernanda. Em 2012, o Santa Cruz vai in-
vestir no aumento da nossa estrutura fí-
sica e na ampliação das especialidades. 
Sendo assim, o foco no marketing e na 
comunicação da empresa será levar es-
sa informação aos clientes. 

Sem um produto para anunciar, o Sin-
dicato das Empresas de Transportes de 
Cargas do Paraná, também aposta no  
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pelos serviços. "Estamos sendo mais lem-
brados principalmente por novos fornece-
dores. Estamos crescendo acompanhan-
do o bom momento do mercado, proje-
tando manter investimentos para 2012." 

Segundo ele, o consumidor gaúcho está 
mais receptivo a novos produtos, catego-
rias e marcas. "O "bairrismo" ainda é for-
te, mas esta barreira está cada vez menor" 
Já Fabrício Alencar, gerente de marketing 
da catarinense Eismann, de alimentos 
ultracongelados, o objetivo principal da 
companhia é ganhar a chancela de seus 
clientes na indicação para amigos e fa-
miliares. "É um processo viral que ocor-
re naturalmente entre as pessoas, refor-
çado pela presença diária da equipe de 
vendas na casa dos clientes. Atuamos no 
canal de vendas diretas, sem intermediá-
rios nem barreiras" diz ele. 

A maior parte da comunicação da Eis-
mann é, portanto, voltada aos agentes de 
venda. Paralelamente, é realizado um tra-

balho de assessoria de imprensa. "Já uti-
lizamos rádio, outdoors e materiais gráfi-
cos no início da operação, porém, como 
o sistema de vendas e o segmento de ali-
mentos ultracongelados ainda carecem 
do amadurecimento por parte da maio-
ria dos clientes potenciais, essa é uma 
tarefa que exige concentração diária na 
sua execução. Tudo ainda é muito novo. 
Assim os agentes de promoção, vendas e 
divulgação são os agentes de vendas. No 
surgimento de publicações específicas no 
segmento de alimentação, culinária e vi-
da gourmet, sempre que possível veicu-
lamos anúncios da empresa, tendo o fo-
co no perfil de público a ser atingido. Em 
média anunciamos de duas a três vezes 
por ano em publicações segmentadas de 
destaque" explica Alencar. 

Com investimento de R$ 200 mil ao 
ano, os resultados são medidos pelo au-
mento do número de novos clientes. 
"Atualmente mais da metade das liga-

institucional. Segundo Luiz Carlos Po-
dzwato, superintendente do Setcepar, em 
2010 foram feitos, em datas comemorati-
vas, outdoors vinculando o caminhão, ao 
recebimento das mercadorias usualmen-
te consumidas nestas datas. "O resultado 
foi melhora da imagem das empresas de 
transporte como um todo" garante. "Em 
2011, em função de diversos fatos que 
não se concretizaram, não foi investido 
em marketing, mas se notou um respeito 
maior dos órgãos legisladores com a opi-
nião do sindicato, pois é conhecido que 
essas ferramentas de divulgação são uti-
lizadas quando necessário. Como enti-
dade representativa de classe precisamos 
levar confiança aos nossos associados de 
que estamos atentos e iremos defender, 
utilizando todos os meios disponíveis os 
transportadores de cargas. A propaganda 
não é usual em nosso meio, portanto se 
torna um diferencial quando utilizada." 

Segundo Podzwato, a última ação foi 
feita em cima de melhorar a imagem do 
caminhão perante a opinião pública. "Ti-
rar a imagem de que o caminhão só po-
lui, causa acidentes, atrapalha o trânsito 
etc... Afinal o caminhão transporta 61% de 
tudo o que circula no País" diz Podzwato, 
que contrata agência para as ações, con-
tando com orçamento anual, em torno 
de R$ 150 mil. 

Foco 
Outras empresas que procuram fugir 

do modelo tradicional de publicidade é 
o Grupo Eismann, de Santa Catarina, e a 
gaúcha Dipan, com 25 anos de atuação 
na Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, 
litoral norte e Zona Carbonífera do Rio 
Grande do Sul. Segundo o gerente de 
marketing da Dipan, Rodrigo Fracasso, 
a estratégia de comunicação da empre-
sa é voltada para trade, afinal os clientes 
da companhia não são consumidores fi-
nais e sim o varejo alimentar. "O foco da 
comunicação não é o nosso serviço, mas 
sim os produtos das indústrias que dis-
tribuímos" diz ele. 

Recentemente a Dipan realizou cam-
panha de mídia externa com outdoors 
e busdoors, obtendo, segundo Fracas-
so, bons resultado em reforço de marca, 
com lembrança do anúncio pelos clien-
tes e maior procura de grandes indústrias 

ções recebidas são de clientes novos" diz 
o gerente. "Em 2012 iniciamos o proces-
so de expansão para novas praças, o que 
demandará o uso de uma comunicação 
dividida em níveis de abrangência e loca-
lização, potencializando assim a ação dos 
agentes de vendas, como também seus re-
sultados. A produção de filmes e um no-
vo website também está previsto" diz ele. 

2012 
As expectativas para os anunciantes lo-

cais do Sul do País são as melhores pos-
síveis para os próximos anos. O Beira-
mar Shopping, em Florianópolis, espera 
que com a Copa do Mundo e da Olimpí-
ada no Brasil o público aumente. "O ca-
tarinense tem por característica estar na 
vanguarda, buscando o novo, se qualifi-
cando cada vez mais, é isto que nos le-
va a sempre nos modernizar, qualifican-
do o mix. Santa Catarina vem crescendo 
além da média nacional, fatores impor-
tantes como emprego se destacam, ensi-
no, construção civil, comércio atacadista 
estão em amplo crescimento. Estes fato-
res cada vez mais fazem do shopping o 
local preferido das camadas emergentes 
da classe C" diz Geesdorf. 

Já a Cassol, com dez lojas de mate-
riais de construção no Sul do País, es-
pera dobrar de tamanho em três anos. 
"Para 2012 são significativos os investi-
mentos, como a construção de novas lo-
jas e também a realização de reformas 
em algumas existentes. O investimento 
de marketing cresce na mesma medida 
em que a Cassol cresce a operação. Exis-
te uma grande expectativa do aumento 
da receita e fidelização do cliente por 
meio do investimento em campanhas, 
desenvolvimento de vários projetos em 
marketing, reforço na presença online e 
aproximação com as comunidades" diz 
Frederico Mesquita, gerente executivo de 
marketing da Cassol, que, segundo ele, 
foi eleita a marca preferida em Floria-
nópolis e Joinville e possui a maior pre-
ferência entre os clientes que lembram 
da marca em Porto Alegre. 
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Região Sul, São Paulo, p. 10-14, 5 dez. 2011.




