
No último final de semana, 25 profissionais do

Bank of America Merrill Lynch arregaçaram

as mangas para ajudar na construção de cinco casas

que fazem parte do projeto Teto, na comunidade

Jathay, em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

Ao todo, o banco já doou 106 casas para a iniciativa.

Após atingir 134 unidades próprias em 2012,

uma alta de 70% sobre o ano passado, a

operadora TIM já planeja a expansão de sua rede

de lojas para 2013. Está previsto a abertura de 30

novas unidades por todo o país, o que demandará

a contratação de 500 consultores de venda.

Impulsionado pela redução do IPI para móveis,

o polo moveleiro de Bento Gonçalves (RS)

registrou um faturamento de R$ 1,98 bilhão no

consolidado até o mês de outubro, uma alta de 8,9%

sobre o mesmo período de 2011. A venda de produtos

da região também registrou aumento nas

exportações com o índice positivo de 6,1% no período.

Com apenas três anos de atuação no segmento,

a Hypermarcas foi escolhida como a melhor

fornecedora de medicamentos similares de 2012 pela

Abrafarma, associação que reúne as 31 maiores rede

de farmácias do país. Em setembro, a Hypermarcas

registrou recorde de produção de medicamentos

ao atingir 45 milhões de unidades fabricadas.
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Ir a uma loja sem a finalidade de
compra e aproveitar a folga no
meio do dia apenas para tomar
um cafezinho. Essa é a proposta
da loja conceito da Imagina-
rium. Munida de um espaço
mais amplo, a unidade inaugura-
da na Vila Madalena aposta no
marketing sensorial para fideli-
zar o cliente e busca ser um am-
biente de encontros e apresenta-
ção das novas coleções.

“Essa unidade faz parte do
projeto da marca de ter pontos
de vendas mais conceituais,
com características diferentes
de shopping”, explica Giberto
Carvalho, gerente de Marketing
da Imaginarium.

As unidades de shopping têm
entre 25 e 50 metros quadrados,
enquanto a loja conceito — que
fica na rua — tem 100 metros
quadrados. “No shopping traba-
lhamos mais o produto, já a loja
conceito foi criada para ser um
espaço cultural, com café, músi-
ca própria e fluxo menor de pes-
soas”, relata o executivo.

A intenção é promover o
“slow shopping”. “Queremos

que as pessoas aproveitem o mo-
mento, sendo a compra conse-
quência e não finalidade”, diz
Carvalho. Para ele, o shopping
traz uma obrigação implícita de
compra. O marketing sensorial
é uma estratégia recente, que
vem sendo mais disseminada
nessa década.

O varejo brasileiro começou
a aderir nos últimos cinco anos,
segundo Heloísa Omine, profes-
sora de pós-graduação em ges-
tão estratégica de mercados da
ESPM. “Quando uma marca tra-
balha com marketing sensorial,
mexe com a sinapse das pes-
soas, ampliando o espectro de
percepção que a pessoa tem so-
bre a marca”, afirma Heloísa.

Segundo a Imaginarium, o im-
pacto visual da sua marca hoje é
representado 83% pela visão,
11% pela audição, 3,5% pelo ol-
fato, 1,5% pelo tato e 1% pelo
paladar. Dentre as recentes ini-
ciativas, a rede desenvolveu
uma rádio própria e fragrância
exclusiva. “Ao desenvolver um
aroma, por exemplo, a marca
gera um reconhecimento singu-
lar. Cria-se um vínculo com o
cliente, que está relacionado a
uma experiência”, diz a profes-
sora. Essa estratégia requer um
investimento maior, mas, em
contrapartida, as chances de
criar um defensor da marca são

maiores, complementa Heloísa.
Após reduzir o tamanho das

lojas para crescer em 2012, a uni-
dade conceito é a estratégia da
Imaginarium para consolidar
sua marca. “Se o cliente ficar 30
minutos na loja, queremos que
seja o melhor momento dele na-
quele dia. A proposta é que con-

sumam a marca Imaginarium in-
dependente de comprar um pro-
duto. O cliente pode estar ape-
nas sentado, usando redes so-
ciais, tomando um café e ouvin-
do um som”, afirma Carvalho.

O faturamento da unidade
conceito deve ficar dentro da
média das demais lojas, de cer-

ca de R$ 95 mil por mês.
O grupo Imaginarium estima

encerrar o ano com faturamen-
to de R$ 145 milhões, o que re-
presenta crescimento de 32%
em relação a 2011. A rede conta-
biliza 127 operações no país, sen-
do 107 lojas, 20 quiosques e 600
pontos multimarcas. ■

Por conta do poder de compra dos brasileiros atual-
mente, empresas americanas do segmento imobi-
liário têm investido na venda de empreendimen-
tos no exterior em terras nacionais. Entre elas está
a Terra Group, da Flórida, que lança na próxima
quinta-feira, dia 13, em São Paulo, o Grove at
Grand Bay, complexo residencial de luxo em Mia-
mi formado por duas torres com 96 apartamentos
cujos preços variam de US$ 2 milhões a US$ 9 mi-
lhões. E o motivo para o evento desta semana é que
uma das torres, com 38 residências, será comer-
cializada exclusivamente para brasileiros. “O gru-
po tem analisado mais de perto o mercado da Amé-
rica Latina e nossa intenção é conquistar os clien-
tes brasileiros”, afirma David Martin, CEO do Ter-
ra Group, ao comentar que o Brasil tem sido “um
mercado forte em compra/venda de empreendi-
mentos em Miami. A previsão é que o Grove at
Grand Bay fique pronto em outubro de 2014. ■

Rede Ortobom de colchões passa a atuar no exterior

Imaginarium vai priorizar o “slow
shopping” com nova loja-conceito
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Tradicional fabricante de colchões, a Ortobom expande sua atuação para o mercado externo

com a abertura de uma loja na Bolívia. A escolha do país deve-se a um parceiro boliviano

da companhia que comprava e revendia seus produtos no país vizinho há 15 anos. Para

2013, a empresa pretende abrir 30 unidades entre as cidades de La Paz, Santa Cruz de

La Sierra, Cocha Bamba, Ururu e Sucre. E além do mercado boliviano, a Ortobom já estuda

também levar seus produtos para outros países sul-americanos, como Uruguai e Argentina.
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Imóvel nos EUA só para brasileiros

Rede de lojas de presentes
pretende consolidar a marca
a partir do marketing sensorial

FÁBIO SUZUKI
encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Divulgação
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Bernie Ecclestone
Chefão da Fórmula 1, sobre

o retorno sem sucesso às pistas

do heptacampeão Michael

Schumacher, que se aposentou

definitivamente este ano.

R$ 8,49 bi
é o valor de mercado da marca Skol,

da Ambev, segundo análise da

consultoria Interbrand, sendo a mais

valiosa do segmento e a 5ª maior de

todo o mercado, ficando à frente

de marcas como Vivo e Natura.
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FRASE

“Ele deveria ter parado
como campeão”

DavidMartin, CEOdaTerraGroup:
apartamentodeatéUS$9milhões

Loja segue a proposta de marketing sensorial, que busca mexer com a sinapse dos consumidores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 dez. 2012, Empresas, p. 26.




