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Marketing

Sapna Maheshwari
BLOOMBERG NEWS / NOVA YORK

AVictoria’s Secret
cresce sem parar,
usando uma estraté-
gia de marketing

que parece mais inspirada na
série Mad Men do que na era
do Twitter.

Enquanto outras grandes
varejistas de produtos de mar-
ca tentam aperfeiçoar suas
competências na mídia so-
cial, a cadeia de roupa íntima
criou frisson com um desfile
de moda exibido pelas redes
de TV, no qual as modelos sur-
giam na passarela vestindo lin-
geries enfeitadas com cristais
Swarovski e saltos de 15 centí-
metros.

O desfile, que está em sua
segunda década, é o ponto al-
to de uma eficiente máquina
de marketing. As vendas da re-
de subiram 7% nos três últi-
mos trimestres, para US$ 4,33
bilhões, após atingir, no ano
passado, o recorde de US$ 6,1
bilhões.

O desfile exibido pela TV é
“essencialmente um comer-
cial de uma hora de duração, e
realmente foi impressionan-
te”, disse em uma entrevista
Erika Maschmeyer, analista
da Robert W. Baird & Co. “Há

muitos lugares para comprar
roupa íntima, mas nenhum ou-
tro tem uma conotação de mar-
ca tão forte, e acho que o desfile é
definitivamente parte disso.”

A estratégia de marketing con-
trasta consideravelmente com
as tendências do setor. As varejis-
tas, que preveem um crescimen-
to de até 16% nas vendas online
neste final de ano, aumentaram
as iniciativas digitais às custas
de uma publicidade mais tradi-
cional. A Gap Inc., por exemplo,
recorreu à mídia social e abando-
nou os anúncios pela televisão e
a mídia impressa. No ano passa-
do, a cadeia de lojas de departa-
mentos J.C. Penney deu um im-
pulso à sua divisão de vendas por
catálogo.

Os telespectadores não po-
dem comprar grande parte das
roupas que as modelos vestem
no desfile da Victoria’s Secret,
além dos sutiãs e das calcinhas.
Os trajes elaborados apresen-
tam temas variados como O Cir-
co, As Garotas do Calendário e
Os Anjos da Tela Prateada. Cor-
petes de seda incrustados de
joias, espartilhos de plumas e
asas de todos os tipos são parte
integrante da roupa de baixo,
com a versão de uma tigresa de
lingerie ou de um chefe indígena
americano.

“Assim que este desfile termi-

na, eles começam a preparar o
próximo”, disse a supermodelo
Miranda Kerr. “A roupa de baixo
exige muita atenção nos deta-
lhes; tudo é costurado à mão.”

A companhia usa o Facebook,
o Twitter e o e-mail para intensi-
ficar o tráfego na internet e pro-
vocar curiosidade a respeito das
novas coleções e eventos, como
o desfile. As vendas pela internet
e por catálogo subiram 4%, para
US$ 1,56 bilhão, no ano passado,
ou 25% dos negócios, enquanto
o faturamento das mais de mil
lojas da Victoria’s Secret subiu
14%, para US$ 4,56 bilhões.

No entanto, a internet não pro-
duziu muito “conteúdo emocio-
nal”, disse Stuart Burgdoerfer, di-
retor financeiro da Limited
Brands, a holding que controla
marcas como a Victoria’s Secret
e Bath & Body Works, em uma
apresentação a investidores no
dia 17 de outubro. Segundo ele,
as marcas da empresa enfatizam
o produto e a experiência na loja
acima de tudo, e não pretendem
tornar-se líderes em tecnologia.

Catálogos. A Victoria’s Secret
gasta cerca de US$ 220 milhões
ao ano com os catálogos que são
enviados para a residência dos
clientes, o que inclui postagem,
criação, impressão, papel e circu-
lação, o maior gasto de seu mar-
keting direto.

A valorização de 15% das ações
da companhia, este ano, é infe-
rior aos aumentos das redes Ur-
ban Outfitters, que cresceu 28%,
e Gap, com um aumento de 81%.
Mas superou ambas nos últimos
cinco anos, e também o Índice
das 500 varejistas da Standard &
Poor’s em mais que o dobro.

O diretor executivo da Limi-
ted, Les Wexner, o CEO que há
mais tempo está no cargo entre
as 500 varejistas da S&P, des-
membrou várias marcas de rou-

pa, incluindo as lojas Limited,
Abercrombie & Fitch Co. e Ex-
press, e manteve a Victoria’s Se-
cret e a Bath & Body Works.

“Ele considera a roupa íntima
e o cuidado pessoal categorias
mais atraentes”, disse Erika Mas-
chmeyer. Victoria’s Secret, a
maior varejista de roupas espe-
ciais, criou uma demanda de pro-
dutos como sutiã de bojo e roupa
de baixo colorida no estilo da Lu-
lulemon Athletics, que gerou a
demanda de roupa de ioga fa-
shion, disse ela.

As modelos da Victoria’s
Secret, conhecidas como An-
gels, constituem a maior par-
te da imagem da marca, apare-
cem nos desfiles, catálogos, lo-
jas e anúncios. Sob a direção
de Wexner, a marca procurou
criar celebridades em lugar de
usá-las como porta-vozes, segun-
do Marcie Merriman, diretora
de estratégia de marca e de plane-
jamento para a Victoria’s Secret
de 2001 a 2003.

“Elanunca escolheriaas mode-
los conhecidas ou as que já estão
aí, porque a marca é mais forte
do que isto”, disse ela, em entre-
vista por telefone. “As modelos
escolhidas são especificamente
aquelas com as quais as mulhe-
res podem se relacionar ou têm
personalidade”, como Heidi
Klum e Tyra Banks.

Todos os anos, uma modelo
usa um sutiã de vários milhões
de dólares, numa demonstração
da opulência do evento e das as-
pirações da marca. O deste ano,
avaliado em US$ 2,5 milhões, foi
elaborado com mais de 5.200 pe-
dras preciosas, entre safiras, ru-
bis e diamantes, em ouro rosado
e amarelo de 18 quilates. Mas
Marcie disse que em geral os pre-
ços são “acessíveis à mulher de
classe média alta” – o que inclui
sutiãs de bojo de renda de US$
62 e pijamas de cetim de US$ 70.

● A Credz, empresa da família
Zogbi que chegou ao mercado há
poucos meses, nasceu com o
objetivo de oferecer às redes de
pequeno e médio porte a possibi-
lidade de oferecer a seus clien-
tes um cartão próprio, com a fun-
ção crédito, sem necessidade de
abrir uma financeira.

O primeiro contrato fechado
pela Credz foi com a Tent Beach,
rede de surfwear paulista com
32 lojas. A empresa agora fe-

chou duas novas parcerias, com
a Casa das Alianças e a Relojoa-
ria A Suissa, tradicionais varejis-
tas de São Paulo.

Desta forma, a bandeira Credz
– que é aceita em todo o varejo
nas máquinas da Cielo – chegará
a quase cem pontos de venda até
o fim do ano.

A empresa já nasceu com um
programa de fidelidade, bastante
semelhante ao adotado pela rede
Marisa. O cliente acumula vanta-
gens toda a vez que usa o cartão,
mas a pontuação é dupla quando
a compra é feita na loja emisso-
ra. A troca dos pontos é feita so-
mente em produtos do varejista
parceiro. / F.S.

Para RIM, novo BlackBerry será
seu ‘alicerce de crescimento’

EVAN AGOSTINI//AP

Cartões de crédito
ameaçam cartões
próprios do varejo
Grandes redes criam ‘clubes de vantagens’ para usuários de
seus cartões, numa tentativa de manter a fidelidade dos clientes

Financiamento
no cartão chega
a redes menores

VICTORIA’S
SECRET CRESCE
À MODA ANTIGA
Marca de roupa íntima lucra com desfile
transmitido pela TV e com seus catálogos

Fernando Scheller

Os cartões de loja – chamados
no mercado de “private label”
– respondem pela metade do
faturamento de grandes redes
de varejo de confecções, como
Renner, Riachuelo e Marisa.
Mas essa participação vem
caindo, ameaçada pela popula-
rização dos cartões de crédito,
que chega com mais facilidade
às mãos do cliente cativo des-
sas lojas.

Para evitar essa queda, as vare-
jistas buscam maneiras de não
perder uma parcela importante
do orçamento desse consumi-
dor. Por isso, está cada vez mais
comum os cartões de loja copia-
rem seus “primos ricos”, ofere-
cendo clubes de vantagens para
seus clientes.

Um produto que antes se fir-
mava pelo crédito em si agora
precisa se provar relevante para
o cliente. A iniciativa mais recen-
te de proteção do cartão de loja
parte da Renner. Segundo a ge-
rente geral de marketing da vare-
jista, Luciane Franciscone, o clu-
be de vantagens da empresa tem
o objetivo de estreitar o relacio-
namento com a clientela. Como
acontece nos cartões de crédito,
será possível trocar pontos por
prêmios, que vão desde descon-
tos exclusivos nas lojas e anteci-

pação de compra de coleções a
ingressos para eventos.

Com mais de 20 milhões de
clientes, o desafio do cartão da
Renner é manter esse contingen-
te todo ativo. “É comum que o
cartão de loja, que só pode ser
usado em um único local, acabe
esquecido no fundo de uma gave-
ta”, diz José Renato Simão Bor-
ges, presidente da Credz, recém-
lançada empresa da família Zog-
bi que busca transformar os car-
tões de loja em co-branded (que
trazem uma bandeira que pode

ser usada em todo o comércio).
Na Marisa, que tem 10,7 mi-

lhões de cartões emitidos, cerca
de 80% não são usados com fre-
quência. As outras redes não di-
vulgam esse dado, mas o índice,
segundo fontes de mercado, não
é muito diferente. Por isso, uma
das medidas do clube de vanta-
gens da Renner visa justamente
manter o cartão da loja dentro da
carteira do consumidor. Segun-
do a gerente de marketing da em-
presa, algumas promoções po-
dem ser relacionadas ao simples

uso frequentedo cartão,indepen-
dentemente do valor da compra.

A Renner não é a primeira a
criar um clube de vantagens para
seu cartão. O Programa Amiga,
da Marisa, oferece uma conver-
são relativamente simples. Para
o cartão da loja, 4% dos valores
comprados são convertidos em
pontos; para o co-branded, que
também pode ser usado tanto na
Marisa quanto em outro estabe-
lecimento, o cliente recebe 2%
dos gastos em pontos. A cada 25
pontos, pode trocar por R$ 25

em produtos na Marisa.

Disputa. Esse tipo de estratégia
se tornou necessária, admitem
os lojistas, à medida que o cartão
de crédito começou a chegar
com mais facilidade à mão do
consumidor. Segundo a Associa-
ção Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços
(Abecs), o “dinheiro de plásti-
co” já é usado por 75% dos brasi-
leiros – em 2011, o índice era
68%. A associação projeta para
este ano uma expansão de 21%

nas transações com o meio de
pagamento.

Com mais crédito disponível,
o consumidor da nova classe mé-
dia ficou menos dependente do
cartão de loja, na opinião de Re-
nato Meirelles, sócio-diretor do
Data Popular, instituto que estu-
da a nova classe média. “Foi um
processo de evolução. Primeiro
as emissoras de cartão não acei-
tavam certos consumidores.
Agora, isso mudou – e os limites
oferecidos (para a classe C) es-
tão bem maiores”, diz Meirelles.

O cartão de loja deve ser enca-
rado pelos lojistas como mais
uma opção de relacionamento
com o cliente, na opinião doespe-
cialista. “O Magazine Luiza faz
isso muito bem. Tem o cartão ou-
ro e oferece condições especiais.
Uma vez por ano, a loja abre só
para quem faz parte do progra-
ma de relacionamento. É uma
forma de mostrar que o cliente é
bem visto pela empresa.”

Outra forma de criar vínculo
com o titular do cartão de loja é
pela oferta de produtos como
consórcios, seguros e planos
odontológicos. É o que faz, por
exemplo, a Riachuelo por meio
de sua financeira, a Midway. A
operação tem peso importante
para o Grupo Guararapes: repre-
senta cerca de 20% de sua mar-
gem Ebitda (lucro antes de ju-
ros, impostos, amortizações e de-
preciações). “Essa participação
caiu um pouco no terceiro tri-
mestre, por causa da inadimplên-
cia, mas deverá voltar ao normal
logo”, diz o presidente da Ria-
chuelo, Flávio Rocha.

As redes afirmam que o cami-
nho para o cartão multiuso –
com o nome da varejista e tam-
bém uma bandeira de crédito, co-
mo Visa ou Mastercard – é a evo-
lução natural deste mercado. A
Marisa já repassou seu negócio
de cartões co-branded para a Itau-
card. A Riachuelo emite os car-
tões com bandeira em sua pró-
pria financeira. “Já temos 2 mi-
lhões emitidos e vamos crescer
ao ritmo de 1 milhão de novas
unidades ao ano”, afirma Rocha.

TORONTO

Uma nova linha de smartphones
BlackBerry 10 vai fornecer à cana-

dense Research in Motion
(RIM) os alicerces para o cresci-
mento ao longo da próxima déca-
da, e a fabricante de celulares es-

tá próxima de cumprir suas pro-
messas de cortes de custos antes
de seu lançamento em janeiro,
disse na quarta-feira o presiden-
te executivo da companhia,
Thorsten Heins.

Em entrevista à Reuters, Heins
disse que a RIM já identificou
US$ 800 milhões, do total de

US$ 1 bilhão em economias que
prometeu para o ano fiscal que
termina no início de março. Se-
gundo o executivo, a companhia
se mostra confiante de que vai
encontrar o restante da econo-
mia prometida, à medida que se
prepara para lançar os novos apa-
relhos.

A RIM, baseada em Waterloo,
Ontário, no Canadá, aposta que
os novos smartphones vão ajudá-
la a recuperar a participação de
mercado que perdeu para apare-
lhos como o iPhone, da Apple, e
celulares que operam o software
Android, do Google.

“A mensagem para nossos

acionistas é que compreende-
mos que esse é e tem sido um
momento difícil para eles e para
nós. Mas, com o desenvolvimen-
to da plataforma BlackBerry 10,
estamos realmente convencidos
de que criaremos valor de longo
prazo para acionistas e investido-
res da RIM”, disse. / REUTERS

� Os cartões de loja respondem por cerca de metade do 
faturamento de grandes redes brasileira
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B8.




