
Para anunciantes, 
região vira "Sul Maravilha" 

Grandes marcas revisam para cima seus investimentos no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina 
Por WELLITON MORAES 

Aexpressão Sul Maravilha tem caído 
feito uma luva para alguns anuncian-

tes nacionais que, atentos ao incremento 
da capacidade de consumo de gaúchos, 
paranaenses e catarinenses, decorren-
te do crescimento econômico verifica-
do no País nos últimos anos, têm revisto 
para cima seus investimentos nesses três 
Estados. Tanto que o mercado consumi-
dor da região Sul vem desempenhando 
um papel cada vez mais relevante e estra-
tégico no plano de negócios e de comu-
nicação de marcas presentes em todo o 
território nacional. Até mesmo santo de 
casa tem feito milagre no Sul. Empresas 
nacionais nascidas na região também 
notaram essa mudança de percepção e 
decidiram aumentar suas apostas locais. 
Para isso, têm investido em projetos que 
reforçam a identidade e a intimidade da 
marca construída ao longo dos anos pa-
ra gerar novos negócios. 

A gigante Coca-Cola, por exemplo, não 
descuida de suas estratégias para a re-
gião. A companhia, que faturou perto de 
R$ 18 bilhões no ano passado, mostra que 
sempre considera as diferenças regionais 
em sua política de comunicação, levan-
do em conta, inclusive, os diversos está-
gios de maturidade de cada uma dessas 
praças. "Há bastante tempo a Coca-Cola 
Brasil possui estrutura regionalizada de 
desenvolvimento de mercado, o que ge-
ra um melhor entendimento das realida-
des e necessidades. Surge daí uma maior 
percepção no momento de identificar de-
safios e oportunidades. Além de conse-
guirmos atuar de forma mais assertiva e 
customizada, nosso modelo permite um 
benchmarking mais sistemático e ainda a 
possibilidade de replicar modelos bem-
-sucedidos" explica Bruno Pietracci, di-
retor regional Sul da Coca-Cola Brasil. 

Sem detalhar as ações planejadas pe-
la Coca-Cola para crescer na região, Pie-
tracci assegura que a companhia reali-
za investimentos que permitem o forta-
lecimento do negócio em cada Estado 
do País, incluindo aí os do Sul. "Isso po-
de envolver a instalação de unidades fa-
bris, parcerias, avanços em logística, de-
senvolvimento de embalagens diferen-
ciadas, customização de equipamentos 
de ponto de venda, comunicação, entre 
outros" afirma. 

A marca é atendida no Rio Grande do 
Sul e em Santa Catarina pela agência de 
Comunicação DCS, que apoia o desen-
volvimento de projetos locais. "Também 
trabalhamos com agências de promoção 

que prestam serviços por job e/ou con-
corrência" acrescenta o executivo lem-
brando que recentemente várias ações 
reforçaram a presença da Coca-Cola no 
Sul. "Implementamos um plano para au-
mentar a associação da marca com os tor-
cedores e amantes do esporte. Entre as 
ações, destacam-se contratos de patro-
cínio com os times Internacional, Grê-
mio, Atlético Paranaense, Paraná Clube 
e o Coritiba; patrocínio do Campeonato 
Regional Gaúcho — Gauchão CC; ativa-
ção em estádios; promoções e a Copa Co-

cepção do seu vice-presidente de marke-
ting, Marco Lopes. "No início das ativida-
des, já atendíamos às necessidades das 
escolas que adotavam o Sistema Positivo 
de Ensino, do Grupo Positivo, em todo o 
País. Mais tarde, começamos a atuar no 
mercado de governo. A grande mudança, 
em termos de reconhecimento de mar-
ca, ocorreu em 2004, com o início da ven-
da dos computadores Positivo no varejo. 
Em 2005, iniciamos as atividades com fo-
co também no mercado corporativo para 
atendimento direto às grandes empresas e 

ca-Cola de Futebol" enumera. Outra ini-
ciativa que, segundo o executivo, realça 
a importância dada pela Coca-Cola a es-
se mercado foi o lançamento primeiro no 
Sul do refrigerante de baixa gaseificação 
Aquarius Fresh, sabor Pera. 

Foco na liderança 
Com quase dois milhões de computa-

dores vendidos no ano passado e um fa-
turamento de R$ 2,7 bilhões, a paranaense 
Positivo Informática, há 22 anos no mer-
cado, já nasceu nacional, segundo a per-
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revendas de TI" recorda Lopes ao afirmar 
que a empresa conquistou a liderança do 
setor em menos de um ano de atuação. 

Lopes calcula que a Positivo Informá-
tica já vendeu mais de nove milhões de 
computadores. Atualmente, a empresa 
tem 8,3 mil pontos de venda, com 4,7 mil 
colaboradores. O executivo comenta que 
especialmente na região Sul, a marca se 
destaca pela atuação no segmento edu-
cacional por meio do Grupo Positivo que, 
além da Positivo Informática, mantém os 
Colégios Positivo, o Curso Positivo, a Uni-
versidade Positivo, o Centro de Línguas 
Positivo, a Editora Positivo e a Posigraf. 

Na comunicação, o vice-presidente de 
marketing conta que a empresa desenvol-
ve diversas ações regionalizadas, especial-
mente em parceria com as redes varejis-
tas. "Em setembro realizamos uma ação 
nas redes varejistas do Rio Grande do Sul 
para marcar a passagem da Semana Far-
roupilha, que incluiu a decoração das lojas 
com símbolos gauchescos e a distribuição 
de adesivos para clientes potenciais nos 
dias que antecederam o Dia do Gaúcho, 
ressaltando a importância de valorizar 
a tradição, entre outras ações" pontua. 

Lopes ressalta ainda o trabalho de Tra-
de Marketing desenvolvido pela Positivo 
Informática. Esse programa, explica o exe-
cutivo, visa aprimorar o treinamento e a 
abordagem de vendas, com o objetivo de 
orientar o consumidor para adequação do 
produto às suas necessidades como usuá-
rio de dispositivos eletrônicos. A agência 
de publicidade da Positivo Informática é 
a multinacional JWT, que tem escritório 
em Curitiba, onde a empresa também 
tem uma fábrica. "A JWT atende à em-
presa há mais de seis anos, desde o co-
meço das operações no varejo, e conhe-
ce bem o nosso histórico, a essência da 
nossa marca e os diferenciais dos nossos 
produtos. As demais ações de marketing 
(promocionais, PDV, internet, imprensa) 
são desenvolvidas por agências parcerias 
de Curitiba e São Paulo" afirma o executi-
vo da Positivo Informática, empresa cujas 
soluções de Tecnologia Educacional são 
exportadas para mais de 40 países, além 
de estarem presente em 8.179 escolas pú-
blicas brasileiras, 2.349 escolas particu-
lares e em mais de 900 pontos de venda 
no varejo em todo o Brasil. 

Para Lopes, a Positivo Informática 
mantém a liderança do mercado nacio-
nal há seis anos porque entende o con-
sumidor brasileiro, suas aspirações e su-
as necessidades como usuário de tecno-
logia. São 300 profissionais dedicados à 
pesquisa e desenvolvimento de novos 
produtos aos gosto do freguês. Ele conta 
que a empresa tem o que eles chamam 
de Human Lab, unidade que faz parte do 
Centro de Inovação e estuda a usabilida-
de de produtos e o comportamento de 
quem consome tecnologia em todas as 
regiões do País. 

De ponta a ponta 
Em outra ponta do mercado varejista, 

o Walmart Brasil, que faturou pouco mais 
de R$ 22,3 bilhões em 2010, também ar-
regaça as mangas para ampliar seu sha-
re no Sul e, por conseqüência, no País. 
Desde a sua chegada do Walmart Brasil 
à região, em 2005, foram investidos cerca 
de R$ 800 milhões, desse total R$ 250 mi-
lhões foram aplicados em 2010. Presente 
em 18 Estados, a rede Walmart é forma-
da por quase 500 lojas. "O Rio Grande do 

Sul, por exemplo, é o Estado com o maior 
número em todo o País, com 113 unida-
des. A região Sul, por sua vez, fica à frente 
das demais praças por estar presente em 
71 municípios" contabiliza Eliane Ramos 
Moraes dos Santos, gerente de marketing 
do Walmart Brasil, responsável pela marca 
BIG na região Sul. Além disso, das 83 mil 
pessoas que trabalham na rede no Bra-
sil, 5,3 mil estão no Sul do País. 

Fora as lojas, a empresa também man-
tém seis centros de distribuição na região 
e escritórios administrativos em Porto 
Alegre e Curitiba, que influenciam nas 
decisões estratégias do grupo no País, o 
que evidencia a importância dada a esse 
mercado. O Clube dos Produtores, proje-
to de agricultura familiar nascido no Sul 
em 2002 para oferecer itens cultivados 
nas proximidades de cada loja, é citado 
por Eliane com mais uma iniciativa bem-
sucedida e que se espalhou pelo País. "O 
programa começou há nove anos, com 14 
famílias gaúchas associadas, das quais fo-
ram adquiridos R$ 647 mil em produtos, 
e chegou em setembro de 2011 com na-
da menos que 8.742 famílias associadas 
em 12 Estados brasileiros, que fornecem 
cerca de mil produtos. No Sul, já são mais 
de duas mil famílias de pequenos e mé-
dios produtores" ressalta. 

A executiva garante que os aspectos 
regionais são levados a sério, com aten-
ção redobrada aos costumes e na cons-
trução do relacionamento. "Os hipermer-
cados e supermercados são locais que os 
consumidores freqüentam quase que dia-
riamente. Costumamos dizer que nossas 
lojas talvez sejam a segunda casa de mui-
tos consumidores, e, por isso, é importan-
te tornar o ambiente agradável e familiar, 
com o seu jeito de ser, para garantir uma 
experiência de compra que o convide a 
voltar" afirma. 

Quanto às campanhas publicitárias, 
Eliane acentua que muitas delas são cria-
das nacionalmente e as equipes regionais 
fazem as adaptações necessárias. "Assim, 

a expansão para outros mercados brasi-
leiros já está levando em conta essa mu-
dança. A comunicação da Belvita é assi-
na pela Ogilvy. "A Kraft sempre apostou e 
acreditou no Sul do País como uma região 
de grande potencial para crescimento e 
consolidação, assim como faz no Nordes-
te, dedicando equipes e desenvolvendo 
comunicações específicas para a região" 
argumenta Lemos. 

A região é uma das preferidas para a 
Kraft fazer testes de produtos. "Este é o 
exemplo de Belvita, um alimento à base 
de cereais, que chegou ao Sul em agosto 
do ano passado e agora tem suas vendas 
expandidas para todo o Sudeste e Centro-
Oeste. O teste de Belvita serviu como ava-
liação de todas as variáveis do composto 
de marketing, desde o conceito da mar-
ca até o formato da embalagem" explica. 

Lemos também recorre ao case da Bel-
vita para acrescentar que a comunicação 
da empresa se dá pela via da segmen-

garantimos que a comunicação do Wal-
mart Brasil esteja conectada à comuni-
cação regional" frisa a executiva. A con-
ta de publicidade do anunciante é aten-
dida pela Paim, Morya e GH. 

Testado com sucesso 
Com uma fábrica no Paraná, a Kraft 

Food tem projetos na região que ressal-
tam a importância desse mercado para os 
seus negócios, segundo afirma Eduardo 
Lemos, gerente de marketing da marca de 
biscoitos Belvita, lançada no fim do ano 
passado na região Sul para teste. O produ-
to, presente em várias partes do mundo, 
é uma grande aposta da Kraft no Brasil. 
Inicialmente, o lançamento no Sul seguiu 
o mesmo posicionamento internacional, 
recomendando o produto para ser con-
sumido no período da manhã. Mas a ex-
periência na região constatou que o bis-
coito estava sendo consumido em várias 
horas do dia. Com essa nova percepção, 
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tação. "Fizemos campanhas de TV e PDV 
específicas para a região. Somente agora 
estamos apresentando o produto para o 
restante do País. Como muitos produtos 
da Kraft iniciam testes na região, é mui-
to comum termos campanhas específicas 
para as praças do Sul" afirma o executivo 
para quem nem sempre há a necessidade 
de contratar agências regionais para falar 
com o público local. "O que solicitamos é 
que nossas agências façam imersões na 
região para adequação das ideias criati-
vas com as especificidades dos consumi-
dores do Sul" defende. 

A gaúcha Renner sabe da empatia que 
usufrui no mercado do Sul, especialmen-
te no Rio Grande do Sul, e recorre a esse 
trunfo para fortalecer sua presença entre 
os consumidores locais. Há 46 anos em 
operação, a rede de 148 lojas espalha-
das por todo o País é intima desse target 
e essa proximidade, via de regra, resulta 
no desenvolvimento de produtos espe-
cíficos para a região, como a grife criada 
por ocasião do Planeta Atlântida, festival 
de música patrocinado pela Renner tanto 

em Santa Catarina, quanto no Rio Grande 
do Sul. A gerente-geral de marketing cor-
porativo, Luciane Franciscone, acrescen-
ta que várias outras ações de relaciona-
mento aproximam a Renner do seu pú-
blico. Entre as quais, cita o apoio à Bienal 
do Mercosul, ao Dona Fashion, evento 
de moda, e a diversos projetos culturais. 

A Renner tem atualmente 20 lojas no 
Rio Grande do Sul, dez em Santa Catari-
na e outras dez no Paraná. Luciane conta 
que um das provas mais recentes da cre-
dibilidade da Renner no mercado gaúcho 
foi o crescimento rápido do uso dos car-
tões de crédito da empresa nas lojas Ca-
micado, comprada em abril. "Hoje, cer-
ca de 30% das vendas com essa forma 
de pagamento são feitas com a bandeira 
da Renner, o que demonstra o quanto o 
consumidor acredita nos produtos ava-
lizados pela Renner" afirma. 

Luciane considera que a empresa tem 
princípios gerenciais reconhecidos no 
Brasil como um todo e que contribuem 
para a imagem positiva construída pela 
Renner também no Sul. "Valorização das 

pessoas, transparência, honestidade, ca-
pacidade inovadora, preocupação com 
questões de sustentabilidade, variedade 
de estilos e cumplicidade com o consu-
midor estão entre os valores associados 
a nossa marca" lista. 

Na comunicação, a executiva diz que 
a rede de lojas também leva em conta a 
maturidade da marca nos mercados on-
de atua para definir suas estratégias de 
marketing. De acordo com Luciane, no 
Norte do País, onde a marca está há qua-
tro anos, é necessário reforçar mais fre-
qüentemente os princípios da empresa, 
seu DNA, seu mix de produtos e a sua pro-
posta de estilo. "Já no Sul, onde a marca 
nasceu, as ações partem do pressupos-
to de que esses conceitos estão conso-
lidados e ações que abordem esse tema 
podem ser feitas com um periodicidade 
mais espaçada" afirma. 

A executiva frisa que no segmento no 
qual a Renner atua é imprescindível co-
nhecer de perto as preferência do consu-
midor. Até porque, complementa a exe-
cutiva, com a diversidade climática que 

existe no País, é impossível usar o mesmo 
mix de produtos no Norte, onde a tem-
peratura é sempre alta, e no Sul, que no 
inverno o clima fica bastante frio. Além 
disso, cita também as diferenças no bi-
ótipo. "As dimensões do corpo das con-
sumidoras, que são nosso público-alvo, 
variam muito de região para a região, o 
que também exige que a Renner esteja 
atenta a todos esses detalhes na sua for-
ma de abordagem e também na definição 
de cores e cortes de cada uma das suas 
coleções" afirma. 

Descentralizar para crescer 
Presente em 67 cidades e 16 Estados, 

além do Distrito Federal, perto de 50% do 
faturamento da incorporadora Cyrela já 
tem como origem os chamados mercados 
regionais e os Estados do Sul vêm desem-
penhando um papel cada vez mais estra-
tégico nos negócios da empresa, respon-
dendo atualmente por 11,41% do fatura-
mento nacional. "Sem dúvida nenhuma, 
a região Sul é uma das mais importantes 
para a companhia. Temos uma fatia res-
peitável no share da Cyrela, além de Por-
to Alegre, onde a Goldsztein Cyrela e a 
Living possuem a liderança do mercado. 
Crescemos muito em Curitiba e em Flo-
rianópolis" ressalta Maurício Salles, dire-
tor de incorporação da Goldsztein Cyrela 
para quem as condições para a compra 
do imóvel hoje no Brasil estão favoráveis. 
"Destaco dois pontos fortes: a segurança 
jurídica na aquisição do imóvel e crédito 
ao comprador" acrescenta. 

O executivo afirma que a quantidade 
de lançamento vem crescendo tanto em 
número quanto em Valor Geral de Vendas 
(VGV). Em 2009, a empresa lançou 1.750 
unidades, o que representa um VGV de 
R$ 331.051.732,12. Em 2010 foram 3.209 
unidades e VGV de R$ 803.434.690,30. 

A publicidade nacional da Cyrela é 
atendida pela Eugênio Marketing Imo-
biliário, que conta com o suporte de agên-
cias locais para colaborar na definição 
do planejamento e mesmo da criação 
das campanhas. "Para atingir o público 
da região Sul com uma linguagem mais 
específica e regionalizada temos em ca-
da uma das praças em que atuamos na 
região Sul (Porto Alegre, Florianópolis e 
Curitiba) uma agência local que trabalha 
em parceria com a Eugênio. Esta agência 
local é que nos dá as dicas e o direciona-
mento do que fazer e a melhor forma de 
se comunicar com a linguagem e o posi-
cionamento correto em cada região" de-
talha Salles. 

O executivo explica que, além das cam-
panhas de lançamento de empreendi-
mentos, a empresa investe também em 
ações institucionais para aproximar a 
empresa do seu público-alvo. Patroci-
na eventos locais, como a Casa Cor PR 
e Goldsztein Cyrela POA Night Run, cor-
rida noturna em Porto Alegre. "Também 
anunciamos em revistas específicas, como 
a edição da Veja que lista os melhores res-
taurantes, bares, casas noturnas de cada 
uma das capitais da região Sul. E por fim, 
anúncios em jornais comemorativos ao 
aniversário destas mesmas cidades. Acre-
dito também que a estratégia de entrada 
da Cyrela em Porto Alegre, em parceria 
com a mais tradicional e maior incorpo-
radora de Porto Alegre (Goldsztein) e no 
início das operações em Curitiba, com a 
incorporadora curitibana Dória, facilitou 
a integração com a comunidade" afirma. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Região Sul, São Paulo, p. 6-8, 5 dez. 2011.




