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Com marcas consolidadas, estratégias 
de comunicação consistentes e ali-

nhadas às novas demandas, o mercado 
anunciante da região Sul, que já é um dos 
bem robustos do País, está passando por 
nova rodada de investimentos que deve-
rá fortalecer bastante a economia local e, 
por tabela, a indústria da comunicação. 
Os sinais mais perceptíveis do maior po-
der de atratividade de investimentos da 
região podem ser observados no apetite 
demonstrado por algumas empresas em 
apostar nos mercados do Sul, seja para 
iniciar suas operações, para ampliá-las 
ou mesmo para mantê-las. O anúncio 
recente desse movimento de expansão 
da economia regional foi o realizado pe-
la montadora BMW, que planeja investir 
US$ 200 milhões na construção de uma 
fábrica em Joinville, em Santa Catarina. 
Outra iniciativa que mostra o maior em-
penho das marcas em manter vínculos 
cada vez mais próximos com esses con-
sumidores foi a iniciativa da rede de lo-
jas Renner, que conseguiu, pela primei-
ra vez, estender o show da popstar Ma-
donna até Porto Alegre.

De acordo com a gerente de marketing 
corporativo da Renner, Luciane Francis-
cone, desde 2008, quando a rede de lojas 
trouxe a turnê da cantora norte-america-
na pela primeira vez ao Brasil, essa ideia 
já havia sido discutida pelos gestores da 
empresa. “Na época, por uma série de 
razões, entre as quais o pouco espaço na 
agenda da artista e o tempo escasso das 
negociações, não foi possível concretizar 
esse desejo. Mas, este ano, as negociações 
começaram com bastante antecedência, 
o que possibilitou incluir Porto Alegre no 
roteiro da estrela”, comemora a executi-
va para quem o show na capital gaúcha 
é também uma forma de homenagear as 
clientes da marca da região, onde a em-
presa começou sua operação há 47 anos. 
Atualmente das 177 lojas do grupo, 45 es-
tão localizadas nas cidades do Sul do País . 
Além disso, a profissional assinala que a 
associação da marca ao nome de Madon-
na, uma artista que ousou e ousa lançar 
os mais diferentes estilos de se vestir e de 
se comportar, reforça toda a estratégia de 
comunicação nacional da empresa, ba-
seada na assinatura ‘Você tem seu estilo, 
a Renner tem todos’.

A empresa já fez várias ações de divul-
gação quando anunciou a turnê brasilei-
ra da cantora e, especificamente, no mer-
cado do Sul foi ressaltado o compromis-
so da empresa em atender e surpreender 
as suas consumidoras. Em todo o Brasil, 

marketing

Estratégias aproximam 
marcas aos clientes
Atuação do mercado anunciante fortalece indústria regional da comunicação

a rede também sorteou 1,5 mil clientes 
para ir ao show com um acompanhante 
a sua escolha. O cupom de participação 
da promoção foi distribuído entre aqueles 
clientes que gastaram R$ 150 em compras 
nas lojas da Renner. Segundo Luciane, o 
show de Madonna mostra claramente o 
empenho da Renner em montar estraté-
gias que estejam em sintonia com as no-
vas demandas do seu target. 

Benefícios mútuos
Mas ela faz questão de enfatizar que, 

além de projetos dessa magnitude, há 
uma série de outras ações desenvolvidas 
para estimular a percepção do cliente de 
vantagens das quais ele pode beneficiar-
-se  ao relacionar-se constantemente com 
a marca. E cita o clube de vantagens do 
cartão Renner. Em que os associados têm 
descontos e promoções especiais. Fora 
isso, a gerente de marketing conta que 
no site do clube, consultoras ajudam as 
internautas dando dicas de modas de 
como se vestir em determinadas ocasi-
ões. “Esse é um canal que, além de esta-
belecer uma relação mais íntima com as 

consumidoras, ainda fornece informa-
ções adicionais valiosas para a empre-
sa. Isso porque contribui para definir a 
atuação da marca nas redes sociais”, ex-
plica. Luciane estima haver sete milhões 
de cadastrados no cartão Renner e, em 
princípio, todos podem aderir ao clube 
de vantagens.

As plataformas digitais, principal-
mente as redes sociais, têm ocupado 
espaços cada vez mais estratégicos na 
política de comunicação da Renner. Lu-
ciane afirma que o número de fãs da 
fanpage da empresa no Facebook au-
mentou 200% este ano. A meta é ser a 
rede de lojas com o maior número de 
fãs do País. “Estamos focados em cons-
truir relacionamentos nas redes sociais 
e, para isso, temos ampliado os investi-
mentos nesse ambiente”, acrescenta. A 
Renner também lançou recentemente 
um aplicativo para iPpad, iPhone e An-
droid no qual o interessado tem aces-
so à revista virtual, ao provador virtual 
e ao localizador de lojas mais próximas 
ao cliente. “Fomos a primeira empresa 
do ramo a disponibilizar um aplicativo 

desse tipo ao mercado”, ressalta.
Ela adianta que as iniciativas da em-

presa na internet estão em linha com o 
perfil das suas clientes, cuja base é for-
mada por consumidoras das classes A-, 
B e C+, que são mais bem informadas, 
usam regularmente a internet, têm renda 
elevada e com rendimento em expansão. 
Para a executiva, o crescimento econô-
mico verificado no País vem contribuin-
do decisivamente para o incremento dos 
negócios da empresa. Segundo Luciane, 
por meio da manutenção da qualidade 
dos produtos e das estratégias de susten-
tação e de valorização da imagem dos 
seus produtos, a empresa conseguiu fa-
zer que uma parte significativa das con-
sumidoras que subiram de classe social 
se mantivesse fiel à marca. “As clientes 
que eram da classe mais baixa e hoje 
têm renda mais elevada permaneceram 
nossas clientes; aquelas que não tinham 
rendimento suficiente para comprar nos-
sos produtos, com o aumento do poder 
aquisitivo, realizaram o sonho de fazer 
parte do nosso target”, afirma.

Outro anunciante que vem investin-

Renner: patrocinadora da turnê brasileira da cantora Madonna, rede de lojas conseguiu, pela primeira vez, incluir Porto Alegre na agenda de shows 
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do mais na região é O Boticário, que tem 
gestão focada na valorização do marke-
ting regional, considerado ferramenta es-
tratégica na definição das suas ações de 
publicidade. Tanto que o grupo criou em 
2000 uma área específica para adminis-
trar esses projetos de comunicação, cujo 
objetivo principal é fomentar a rentabi-
lidade e a produtividade dos franquea-
dos. “Para se ter uma ideia da importân-
cia dessa estrutura, a verba publicitária 
trabalhada via agências regionais qua-
druplicou desde a criação de área”, acen-
tua Maria Flores, gerente de trade marke-
ting para quem esse modelo possibilita 
identificar com mais precisão e rapidez 
oportunidades localizadas em determi-
nados mercados, além de acentuar es-
pecificidades mercadológicas difíceis de 
ser percebidas pelo olhar de fora. Para a 
executiva, o empenho da marca em re-
conhecer as diferenças entre seus con-
sumidores e o que permite à empresa 
entender e antecipar o atendimento de 
suas demandas. “Uma das premissas é 
manter um relacionamento duradouro 
com o consumidor”, assegura.

Para dimensionar a importância da 
região aos negócios do grupo, Maria co-
menta que este ano o anunciante lan-
çou uma campanha publicitária espe-
cífica ao Rio Grande do Sul. A iniciati-
va homenageou os gaúchos durante a 
Semana Farroupilha, com peças online 
e off-lines que traziam a assinatura “A 
beleza de ser gaúcho é manter a tradi-
ção”. Ainda na região cita também o in-
vestimento feito no patrocínio ao Don-

na Fashion em Santa Catarina, evento 
de moda que tem se destacado na cena 
fashion do País. 

A executiva adianta que em 2012 a em-
presa deverá manter seu ritmo de cresci-
mento e que uma parte significativa des-
se desempenho positivo pode ser credi-
tada as acertos no marketing regional. A 
expectativa é de fechar o ano com incre-
mento de 20% nas vendas e abrir mais  
250 lojas em todo o País. Atualmente, a 
rede é composta por 3.200 unidades em 
1.640 municípios. Deste total, 530 fun-

cionam no Sul do País. “Nossa expecta-
tiva é concluir o ano com pelo menos 35 
novas lojas na região”, espera a executi-
va para quem o mercado de cosméticos 
foi um dos principais beneficiados com 
a nova classe média brasileira.

Bem-estar regional
Maria considera que, além da melho-

ria dos rendimentos e do clima de maior 
estabilidade financeira das famílias bra-
sileiras, ocorreram mudanças compor-
tamentais decorrentes da maior folga 

no orçamento mensal, como a inserção 
na cesta de compras do consumidor, de 
produtos voltados para a beleza, bem-
-estar e saúde. “Tem também o fato de 
que o aumento da expectativa de vida 
faz as pessoas se preocuparem mais com 
os cuidados pessoais, provocando efeito 
direto no consumo de cosméticos. Além 
disso, a evolução da indústria brasileira 
em termos de qualidade, inovação e in-
vestimentos fez que os itens nacionais 
se tornassem competitivos ante os im-
portados”, constata.

Os gestores de O Boticário também 
acompanham de perto esse movimento 
de mercado. Tanto que desenvolveu du-
as linhas de produtos, com preços mais 
acessíveis, que são posicionadas como 
marcas de entrada da empresa.São: a In-
tense e a Cuide-se Bem. Mas, de antemão, 
Maria ressalta que esse novo consumi-
dor não abre mão de qualidade, além de 
ser atento a detalhes. “Também é exi-
gente, sabe o que quer, vai em busca de 
qualidade, sem abrir mão de preço e de 
inovação. É um cliente muito aberto às 
novidades — prova e compara as mar-
cas”, afirma.

Com mais dinheiro no bolso, o consu-
midor brasileiro também tem desperta-
do o interesse de players estrangeiros, o 
que, de acordo com Maria, aponta para 
um acirramento da concorrência no mé-
dio prazo. Mas adianta que O Boticário 
está de olhos no passo desses investido-
res. Maria conta que desde 2008 profis-
sionais de diversas áreas da companhia 
têm se debruçado para delinear as es-

Comercial institucional da Panvel: rede de farmácias quer se aproximar da realidade das pessoas 
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tratégias da empresa nesse novo cenário. 
“Nosso grande trunfo é ser uma empresa 
ágil e dinâmica, com 35 anos de experi-
ência e capacidade de responder rapida-
mente às movimentações do mercado”, 
considera. Entre 2008 e 2011, a rede va-
rejista praticamente dobrou seu fatura-
mento, passando de R$ 2,8 bilhões para 
R$ 5,5 bilhões no ano passado, alta de 
19% na comparação com 2010.

Valor emocional
Disposta a ampliar ao máximo os pontos 

de contatos com os seus consumidores, a 
marca de produtos de cama, mesa e banho 
Döhler reconfigurou desde 2010 duas es-
tratégias de comunicação, que passaram a 
ter como princípio primordial campanhas 
que priorizem a aproximação entre cliente 
e empresa. É a partir dessa premissa, que o 
diretor comercial, Carlos Alexandre Döh-
ler, especifica que são criadas e planejadas 
todas as ações de mídia da companhia. 
Conforme ele, a definição contribuiu pa-
ra ter mais clareza sobre como as diversas 
plataformas de comunicação podem ser 
melhor aproveitadas para atingir os ob-
jetivos da marca. “Utilizamos os mais va-
riados meios de comunicações, dos mais 
tradicionais às redes sociais, mas sempre 
seguindo esse princípio de sermos próxi-
mos aos consumidores e seremos relevan-
te no seu cotidiano”, enfatiza.

Na TV, exemplifica Döhler, em vez de 
lançar comerciais publicitários conven-
cionais, a empresa optou em patrocinar 
um quadro do programa Domingo Legal, 
do SBT, em que o consumidor pode ga-
nhar uma casa montada. Para o execu-
tivo, essa é uma iniciativa que insere os 
produtos da empresa diretamente na vi-
da do participante, ajudando a melhorá-
-la, além de agregar mais valor emocional 
à marca. Em outra iniciativa, batizada de 
Momento Döhler, a empresa realiza roa-
ds shows com cursos de artesanatos por 
diversas cidades. “Esse é o tipo de proje-
to que permite o contato direto com nos-
sos consumidores. A partir dele, firmamos 
parcerias e ouvimos mais de perto elogios, 
opiniões, críticas que nos ajudam a man-
ter ou a rever produtos para que possa-
mos atender melhor às demanda”, argu-
menta o profissional, complementando 
que, de 2010 para cá, a verba de marke-
ting praticamente triplicou. Isso porque 
Döhler conta que o marketing de rela-
cionamento exige uma estrutura maior 
e mais complexa, além de locomoção e 
um número mais volumoso de profissio-
nais envolvidos na operação.

O anunciante também vem investindo 
em redes sociais para reafirmar seu com-
promisso em conhecer e ter maior proxi-
midade com o seu público. Foi criada no 
blog da empresa  uma personagem virtual, 
chamada Denise Silva, a Dede — dona de 
casa, cujo marido é funcionário da Döh-
ler. Dede dá dicas diversas para os inter-
nautas relacionadas com os produtos da 
empresa — que também lançou em no-
vembro sua Web TV Döhler, cuja grade de 
programação é formada por atrações co-
mo faça você mesma, além de conteúdo 
variados: turismo, culinária, moda, tec-
nologia, entre outros. “Todo esse arsenal 
de mídia é pensado para atuarmos cada 
vez mais em sintonia com as demandas 
dos nossos clientes”, comenta. 

Para Döhler, a decisão de redirecio-
nar as estratégias de comunicação foi 
motivada principalmente pela percep-

ção de que o consumidor está mudando 
rapidamente. Ele assinala que relacio-
namento e diálogo passaram a ser es-
senciais para o cliente manter uma re-
lação ativa com a marca. “Já se passou o 
tempo em que o discurso unilateral do 
anunciante era suficiente para garan-
tir que o seu produto ou serviço fosse 
comprado ou contratado. Agora é ne-
cessário relacionar-se, mostrar atitude 
e comprometimento não só com preço 
e qualidade, mas também e principal-
mente em ações que contribuam para 
a melhoria do seu entorno, por meio do 
desenvolvimento de projetos socioam-
bientais efetivos,” esclarece o executivo, 
acrescentando que a Döhler apoia apro- Carlos Döhler, da Döhler: marca de cama, mesa e banho reconfigurou suas estratégias 
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ximadamente 40 instituições sociais es-
palhadas por diversas cidades do País.

Além disso, o executivo considera que 
a imagem externa da empresa também 
depende da sua postura interna. E, na 
opinião dele, quando a companhia valo-
riza sua mão de obra, trata seus colabo-
radores de forma ética, reconhece seus 
valores e remunera talentos, os consu-
midores também priorizam seus produ-
tos. “A imagem de uma empresa é cons-
truída nas mais variadas frentes e ser vis-
ta como boa empregadora, certamente 
também contribui decisivamente para 
a manutenção da qualidade da marca 
por um tempo bem maior”, justifica. A 
Döhler tem crescido algo em torno de 

20% por ano, esclarece o executivo. Mas 
em 2012 o incremento dos negócios de-
ve ficar por volta de 10% em função das 
repercussões da crise financeira exter-
na no cenário nacional. Perto de 9% do 
seu faturamento é obtido por meio de 
exportações para 18 países.

Este ano a empresa, com perspectivas 
de atingir o limite da capacidade produti-
va, deverá aumentar sua produção com a 
construção de uma nova tecelagem. Döh-
ler atesta que a companhia investirá por 
volta de R$ 16 milhões na nova fábrica 
de Joinville que incialmente aumentará 
perto dos 20% a capacidade produtiva da 
companhia. A região Sul é responsável 
por 24% das receitas. A exemplo do que 
aconteceu com outras grandes empre-
sas, o executivo atenta para o ganho de 
renda dos consumidores das classes C e 
D, que beneficiou os negócios. Isso por-
que a companhia cortou margens e cus-
to e assim reduziu preço sem perda de 
qualidade, ampliando a parcela de con-
sumidores com condições de comprar 
os produtos da marca. “Em 2008 fatura-
mos 600 toneladas. Esse número subirá 
para 1,35 toneladas em 2012. Essa alta 
pode ser atribuída em grande parte ao 
aumento da capacidade de pagamento 
do consumidor e à oferta mais amplia-
da de crédito”, informa.

Focada no relacionamento com os 
seus clientes, a rede de farmácias Pan-
vel planeja investir R$ 220 milhões nos 
próximos cinco anos no Sul do País, re-
gião que concentra toda a operação do 
grupo, formado por 300 lojas distribuí-
das em 85 municípios dos três estados 
e que atendem perto de 2, 6 milhões de 
clientes mensalmente. Segundo o vice-
-presidente da Panvel, Júlio Mottin Neto, 
a expectativa da empresa é de que nesse 
período o número de unidades suba pa-
ra 450. O anunciante também tem regis-
trado índices sucessivos de crescimento. 
Mottin Neto estima que em 2012, o fatu-
ramento da rede de farmácias chegue a 
R$ 1,8 bilhão, 20% superior à cifra regis-
trada no ano passado, quando os ganhos 
da empresa somaram R$ 1,5 bilhão. Para 
os próximos anos, o executivo estabele-
ce  que a meta da companhia é manter 
o ritmo de crescimento perto de 20%.

Uma das principais estratégias da Pan-
vel é criar plataformas de comunicação 
que contribuam para aproximar a mar-
ca dos seus clientes. Esse posicionamen-
to está presente nas principais peças de 
publicidade do anunciante. Por exem-
plo,  no comercial institucional, lança-
do em outubro, intitulado “Sofia” e que 
faz parte da estratégia de branded con-
tent da empresa. O filme conta a história 
de amizade entre uma cachorra chama-
da Sofia e o dono para mostrar a impor-
tância de cuidar dos outros. A cachorra 
fica triste, cabisbaixa quando a filha re-
cém-nascida do seu dono passa a con-
centrar toda a atenção dele.

 Mas basta ele demonstrar novamen-
te carinho que Sofia voltar a ser uma das 
alegrias da casa. “A história nos aproxi-
ma da realidade das pessoas e reforça 
o nosso diferencial, que é a constante 
preocupação com o bem-estar. Sabe-
mos que os clientes buscam mais do que 
medicamentos quando nos procuram e 
isso torna o nosso relacionamento com 
o consumidor algo muito precioso”, ob-
serva Maria Eduarda Bastos, gerente de 
marketing da Panvel.

O Boticário: gestão focada na valorização do marketing regional, considerado estratégico 
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