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Com a meta de restabelecer o forte vín-
culo emocional de outrora com suas 

consumidoras, a Valisere decidiu resga-
tar o conceito que mais contribuiu para 
esta conexão afetiva desde a aquisição 
da marca pela Rosset Têxtil, há quase três 
décadas, junto à Rhodia. Em 1987, a grife 
de lingeries colocou no ar a campanha “O 
primeiro Valisere a gente nunca esquece”, 
criada pela W/Brasil (leia mais no quadro) 
e que se transformaria em um case reco-
nhecido internacionalmente. Em 2013, o 
mote será revisitado e adaptado em no-
vas ações de marketing. 

A primeira destas investidas foi lança-
da na semana passada, com a mensagem 
“O primeiro Dia das Mães a gente nun-
ca esquece”. Anúncios de página dupla, 
com fotos de JR Duran, estão nas princi-
pais revistas femininas e um filme com 
os highlights da produção foi veiculado 
na internet — a marca começou a inves-
tir no Facebook, recentemente. 

Menina dos olhos da Rosset Têxtil (um 
dos maiores fornecedores de matéria-pri-
ma para os segmentos de lingerie, fitness 
e moda praia do País, dona também das 
marcas Cia. Marítima e Valfrance, de lin-
gerie plus size), a Valisere não foi o úni-
co player do mercado de roupas íntimas 
a sofrer com a perda de identidade e di-
recionamento inconsistente nos últimos 
anos, de acordo com o diretor comercial 
do grupo, Gustavo Rosset. A diferença pa-
ra voltar aos trilhos, diz o executivo, foi o 
investimento constante em tecnologias 
de produção.  

“Nosso parque industrial é absolu-
tamente renovado a cada quatro, cinco 
anos”, afirma Rosset, que destaca a per-
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O resgate da Valisere
Para voltar a ser referência na categoria e restabelecer uma conexão emocional 
com seu público-alvo, marca aposta no clássico “o primeiro a gente nunca esquece”
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sistência da companhia em não sucum-
bir à “maré chinesa” e manter uma cadeia 
produtiva 100% nacional. “Isso é muito 
legal, porque tem outra marca que im-
porta 100% da China. Tem uma loja bo-
nitinha, mas, lavou três vezes, o produto  
vai para o lixo. Não é nesse caminho que 
a Valisere está indo”, provoca, sem citar 
nominalmente a concorrência. 

Novas lojas
A campanha para o Dia das Mães foi 

criada pela Fox. A agência participou da 
concepção do novo padrão a ser imple-
mentado nas 34 lojas que a Valisere possui 
(seis das quais próprias e as demais pelo 
sistema de franquias),sugerindo espaços 
mais “clean” e com menos informação na 
vitrine, além da concentração da cor rosa 
da marca. Duas lojas estão para ser inau-

MEMÓRIA SELETIVA

Um ano depois de assumir a marca 
Valisere, a Rosset Têxtil ousou ao 

aprovar comercial criado pela então 
W/Brasil, no qual uma adolescente 
(interpretada pela atriz Patrícia Luc-
chesi, na época com 11 anos) prota-
gonizava o momento de vestir o seu 
primeiro sutiã. O célebre slogan (“O 
primeiro Valisere a gente nunca es-
quece”) surge ao final, como única 
locução do � lme. A fala remete à pró-
pria menina, que aparece inicialmen-
te constrangida durante uma aula de 
educação física, ao perceber que as 
colegas já usam sutiã, e termina por 
atrair olhares insinuantes na rua, já 
vestindo a peça íntima que ganha de 
presente no desenrolar da trama de 
um minuto e meio — formato inova-
dor e ainda inexplorado pelo merca-
do, naquele tempo.

Idealizador do mote, Washington 
Olivetto afirma que, mais do que prê-
mios (o filme ganhou, entre outros, o 
Leão de Ouro do Festival de Cannes), 
é a apropriação pelo público nas ru-
as o mais fiel indicador de qualida-
de e eficiência de uma propaganda. 
De tão bem-sucedido neste aspecto, 
o comercial gerou o livro O Primeiro 
a Gente nunca Esquece, uma coletâ-
nea de dezenas de artigos e entrevis-
tas em que personagens famosos re-
correram ao slogan para tratar de ou-
tros assuntos. O tricampeão mundial 
de Fórmula 1 Ayrton Senna foi um de-
les. Ao pilotar pela primeira vez uma 
Ferrari, ele soltou: “É igual aquele su-
tiã: a gente nunca esquece”, numa re-
ferência ao slogan da histórica cam-
panha de Valisere.

guradas, em Goiânia e Curitiba. Depois, 
somente em 2014 novas unidades serão 
abertas, “de acordo com o que o mercado 
proporcionar, num plano de crescimento 
sólido”, segundo Rosset.

Assim, o principal canal de distribui-
ção continuará sendo os pontos de ven-
da multimarcas, que concentram 80% das 
peças, enquanto as lojas Valisere ficam 
com apenas 5%. Os outros 15% vão para 
os grandes magazines, como C&A e Ria-
chuelo. Nestes casos, a companhia opta 
por comercializar somente suas linhas 
básicas, sob a justificativa de que o foco 
da marca é, historicamente, no público 
A/B. A empresa quer ampliar essa rede e 
já negocia com a Renner,enquanto, para-
lelamente, ensaia seus primeiros passos 
no comércio eletrônico. A expectativa é 
começar as vendas online nesta semana.
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1558, p. 27, 6 maio 2013.




