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Marketing

Comunicação
em casa
Marcas mineiras de atuação regional ou nacional
mantêm contas em agências locais e reforçam
investimentos em patrocínios, esportes e ações digitais
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Marca MRV estampa manga da camisa do Atlético-MG: patrocínio esportivo em alta

lu

está no ar”, diz Giffoni. Ações de TV obtêm a maior parte da verba de marketing
da empresa, mas outras mídias — rádio,
metrô, impressa e online — também recebem atenção. A rede é atendida pela
agência mineira Lápis Raro.
Atendido pela agência Filadélfia, o grupo Super Nosso mescla comunicação de
varejo com institucional, revela a diretora
de marketing Rafaela Nejm. “Na TV uma
parte das peças é institucional e, outra, divulga ofertas. Em nossos folhetos, temos
espaços flexíveis para trabalhar também
o conceito da marca e itens como produtos próprios e serviços”, cita Rafaela.
O Grupo Super Nosso controla a rede
de supermercados de mesmo nome (com
14 lojas e focada no público de maior poder aquisitivo) e a do atacarejo Apoio Mineiro .Aproximadamente 20% da verba de
comunicação vão para a TV. Outra ação
forte são os folhetos promocionais. “Trabalhamos ainda com rádios e revistas e
temos ampliado nossa participação nas
redes sociais e sites”, detalha.
A diversificação é acirrada no mix de
mídia da Unimed BH, responsável pela administração de planos de saúde de
cerca de 1,2 milhão de clientes e atendido pela Lápis Raro. Essa marca tem presença constante na mídia mineira, nos
mais diversos meios: TV, mídia exterior,
jornais, revistas, rádio e a web (onde essa presença é ininterrupta).
Segundo Marcelo Coury, superintendente comercial e de marketing da Unimed BH, o grupo estabelece contratos
anuais de veiculação com alguns veículos, que fazem parte da base da estra- 
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om marcas regionais que consolidaram participação nacional e outras
ainda restritas à atuação local, o mercado publicitário mineiro dispõe de investimentos em comunicação derivados de
empresas de portes variados. Embora os
grandes anunciantes ainda sejam as contas mais desejadas pelas agências, as marcas que mantêm o foco apenas no Estado geram importantes investimentos em
comunicação.
Exemplo desse segmento é a Drogaria
Araujo, rede composta por 120 lojas localizadas na região metropolitana de Belo
Horizonte. A empresa é top of mind entre os mineiros em um estudo desenvolvido pela revista Mercado Comum, à frente de companhias reconhecidas dentro e
fora do País. “Nesse estudo, a Rede Globo
aparece em segundo lugar e a Coca-Cola, em terceiro”, orgulha-se André Giffoni,
gerente de marketing da Drogaria Araujo.
O executivo credita essa força de marca a uma conjugação de fatores que inclui a tradição centenária (a rede tem 107
anos), a postura inovadora e o relacionamento muito estreito com o público. Além
de medicamentos e produtos de higiene
pessoal e beleza, as drogarias oferecem
um leque amplo de mercadorias, que vão
de artigos pet a gelo, fora os serviços de
revelação fotográfica e o recebimento de
boletos bancários, entre outros.
Simultaneamente, há um esforço de comunicação não restrito à tradicional oferta
varejista. “Temos todo mês uma campanha de varejo, mas desenvolvemos ainda
ações institucionais, como uma campanha sobre medicamentos genéricos que
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Por Antonio Carlos Santomauro

Marcelo Coury da Unimed BH: presença constante em diversas mídias mineiras
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Rafaela Nejm, do Super Nosso, investe 20% da verba publicitária na TV: “Estamos ampliando participação nas redes sociais”
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da com porte nacional, a indústria de móveis Itatiaia, sediada na cidade de Ubá,
delega sua publicidade à agência JBis, e
a comunicação digital, à Oro (ambas mineiras). Neste mês, as duas agências estão
envolvidas em uma campanha nacional,
veiculada nas redes Globo e Record. “Teremos dois filmes e, na web , ações casadas com a campanha de TV”, cita Mauro
Bicalho, gerente de marketing da Itatiaia.
Além de divulgar as novidades da linha de móveis, a nova campanha da Itatiaia apresentará produtos que marcam
seu ingresso em um novo segmento: os
eletrodomésticos. A empresa passou a
produzir, por enquanto, fogões e depuradores em uma fábrica recém-inaugurada no Espírito Santo.
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Anúncio da MRV: atuação em 18 Estados brasileiros
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Minas pelo Brasil
Além dos anunciantes com foco regional, contribuem com a publicidade
mineira as empresas que ganharam dimensões nacionais, mas com suas estruturas de marketing nas agências locais. A
construtora MRV, por exemplo, é atendida pela mineira Impacto, responsável pela comunicação da empresa nos 18 Estados em que atua.
Essa presença da MRV em muitos mercados gera uma comunicação com enfoque nacional e tom unificado, mas que
considera as peculiaridades regionais, inclusive, do mercado mineiro: “Em Montes Claros quase não usamos jornais, mas
temos muita ação de rua, além de TV. Já
em Juiz de Fora usamos mais meios. Rádio e jornal lá são meios muito fortes”,
exemplifica Henrri do Verge, gestor de
marketing da MRV. Segundo ele, este ano
a construtora está investindo perto de R$
7 milhões por mês em comunicação. Ain-

Divulgação/Mateus Baranowski

tégia de comunicação. Entre os quais estão as revistas Encontro e Veja BH, e as
rádios Itatiaia e Alvorada. “Rádio é muito importante para nós, estamos todo dia
nesse meio”, especifica Coury.

De volta às origens
Menos de um ano depois de passar a ser
atendida pela paulista Fischer&Friends,
a rede varejista Ricardo Eletro voltou a
concentrar sua verba na agência mineira
Pro Brasil, que tem relacionamento com
o cliente há nove anos e desde a entrada
da Fischer mantinha acordo operacional
com a agência paulista.
Como boa parte das grandes operações varejista, essa rede utiliza intensa-

“Em Montes Claros quase não
usamos jornais, mas temos muita
ação de rua, além de TV. Já em
Juiz de Fora usamos mais meios.
Rádio e jornal lá são
muito fortes”
Henrri do Verge, da MRV

Móveis Itatiaia: empresa ingressa no segmento de eletrodomésticos

mente a TV, investindo por volta de 60%
de sua verba neste meio. “Temos também dado bastante foco às rádios, muito
importantes para a penetração no interior”, observa Débora Assunção, gerente
de publicidade da Máquina de Vendas
(controladora da Ricardo Eletro e de outras redes varejistas, como a Insinuante).
Presente em dez Estados brasileiros, a Ricardo Eletro investe em ações nacionais
— um dos quais é o patrocínio de quatro anos do programa global Caldeirão
do Huck (encerrado no final de 2012).
Mesmo com força nacional, a comunicação da rede, menciona Débora, mantém “um pouco do jeito mineiro de ser”.
Minas Gerais é prioridade quando a comunicação da marca inclui grandes projetos — ou seja, o patrocínio de times mineiros de futebol. “Também fizemos uma
grande feira que marcou o fechamento
do (estádio do) Mineirão (fechado por
um período para reformas) e que recebeu mais de dois milhões de visitantes”,
complementa Débora.
Patrocínios e eventos
Recursos para patrocínios fazem parte da estratégia de comunicação da Unimed BH, apoiadora, por exemplo, da

Corrida de Rua Volta Internacional da
Pampulha. A companhia investe ainda em projetos culturais: por meio do
Instituto Unimed aloca R$ 10 milhões
na restauração do Teatro Francisco Nunes, de Belo Horizonte. “A internet vem
ganhando espaço na comunicação da
Unimed BH, mas a vemos como mídia
complementar, que não substituirá outros meios”, pontua Coury.
Na Drogaria Araujo, a verba de comunicação deste ano será superior à de 2012:
“O faturamento da empresa crescerá 20%
e a verba de comunicação também aumentará”, afirma Giffoni. A Araujo é responsável pela promoção anual de eventos — o ciclo anual de palestras Circuito
Viver Bem, no espaço do Minascentro,
que deve receber seis mil pessoas, figura entre eles.
O calendário de eventos do grupo Super Nosso inclui palestras com profissionais de saúde e consultorias de vinhos com sommeliers e enólogos. “Nossos eventos geralmente ocorrem uma ou
duas vezes por mês, e, nos períodos de
datas importantes do varejo, uma vez por
mês”, constata Rafaela.
Ela cita entre os eventos do Super
Nosso uma série de palestras com nu-
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s aquisições das marcas brasileiras
Ypióca e Sagatiba, feitas nos últimos
dois anos pelas multinacionais Diageo
e Campari, respectivamente, dão sinais
do grande potencial de posicionamento
da cachaça brasileira como bebida consumida em escala global. Neste cenário,
Minas Gerais tem papel de destaque como um dos principais provedores de uma
arma valiosa nessa batalha pelo mercado internacional: a cachaça artesanal ou
premium.
Alguns produtos mineiros já focam
principalmente o mercado externo. É o
caso da Leblon, com 85% das vendas para o exterior: Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, Nova Zelândia, Austrália,
Canadá, entre outros.
Em alguns desses países, a marca produzida na cidade de Patos de Minas investe em comunicação mais massiva. “Fazemos propaganda em revistas segmentadas
e outdoor nos Estados Unidos e participamos de feiras e eventos em mercados
como França e Inglaterra”, conta Verónica Ferrigni Vera, gerente de marketing da
Cachaça Leblon.
No Brasil, a comunicação dessa marca, por enquanto, privilegia pontos de
venda, mídias sociais e relações públicas. “Nossa publicidade é criada internamente e, nas mídias sociais, trabalhamos com a agência Cat Feelings”, menciona Verónica. No mercado brasileiro,
a marca já é comercializada em cerca
de 600 pontos de venda, mas a empresa pretende ampliar esse número para
800 ainda este ano; nos Estados Unidos,
aproximadamente dez mil estabelecimentos vendem a Leblon.
A cachaça Salinas está disponível em
cerca de cem mil pontos de venda brasileiros e é comercializada em outros sete
países. A comunicação da marca privilegia o ponto de venda e o patrocínio de
projetos musicais, entre os quais, a peça
Gonzagão — A Lenda, em cartaz no Rio de
Janeiro, festivais de cinema e um encontro de música clássica no Rio de Janeiro.
A empresa diversifica seu portfólio de
produtos com o lançamento de Salinas
Mix, posicionada como “cachaça artesanal multidestilada, específica para drinques” (essa marca já abrange também,
entre outros itens, a linha Salinas Séries,
composta por cachaças envelhecidas bálsamo, umburana e carvalho).
A comunicação, relata Ludmila Fontes,
relações públicas do grupo Salinas, inclui
parcerias com estabelecimentos comerciais e casas noturnas, internet e assessoria de imprensa. “Nosso investimento em
marketing tem aumentado muito”, afirma
Ludmila, sem revelar valores.
Segundo ela, por enquanto a marca
desenvolve internamente suas ações de
comunicação e marketing (em alguns casos, com apoio da agência mineira Fala).
“Também participamos das tradicionais
festas juninas de Belo Horizonte”, alerta a relações públicas do grupo Salinas.
Grupo, aliás, cujo nome provém do município mineiro onde é fabricada, conhecido como “capital mundial da cachaça”.
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filme Gonzaga — De Pai pra Filho e para o Rock in Rio”, especifica Ednilson Machado Maia, diretor comercial da Seleta.
Ações de PDV e eventos também estão no radar da marca. “Os eventos colaboram para posicionamento de marca, ajudam a mostrar que cachaça não
é uma coisa rústica, exclusiva de botequins”, estabelece Maia.
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De lá também é a marca Seleta, atendida pela agência mineira Black Jack. A empresa investe em mídias sociais — recentemente, criou uma loja no Facebook — e,
neste segundo semestre, lançará uma operação de comércio eletrônico. “Também
trabalhamos muito com licenciamento:
temos a Seleta Atlético Mineiro e Cruzeiro; e já fizemos edições especiais para o

Série especial da cachaça Seleta para o
Rock in Rio: posicionamento de marca
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Esporte e mídia online
Web também é mídia relevante para a
Ricardo Eletro, que passou a investir mais
decididamente em comunicação mobile.
“Estamos desenvolvendo alguns aplicativos — tanto para compra por meio de celulares e tablets quanto para orientação
às compras”, assegura a gerente de publicidade da Máquina de Vendas.
A Ricardo Eletro, ela prossegue, já
conseguiu resultados “muito bons” com
o patrocínio de times como Cruzeiro e
Atlético Mineiro, e do campeonato carioca de futebol. “Este ano optamos por
não trabalhar tais ferramentas, pois o
planejamento foca ações de vendas”,
relata Débora.
Mas a alternativa do patrocínio do
futebol continua sendo utilizada pela MRV, patrocinadora do Atlético Mineiro. “Também patrocinamos o tenista mineiro Bruno Soares e, no ano passado, a equipe Williams na Fórmula 1”,
destaca Verge.
A Itatiaia tem feito um trabalho relevante em redes sociais e meio digital, via
site, blog, e página no Facebook, Twitter
e Google+. “Percebemos a importância
das novas mídias como excelente canal
de relacionamento com nosso público
consumidor”, enfatiza Bicalho.

Yes, nós
temos cachaça

tig

tricionistas, acompanhadas de café da
manhã, realizadas em abril em quatro
lojas da rede de mesmo nome. “Ações
desse gênero atingem todos os que entram em nossas lojas — em média, duas mil pessoas por dia em cada estabelecimento. Mais ou menos um quarto
desse público envolve-se diretamente
na ativação”, afirma Rafaela.
As duas marcas do grupo Super Nosso participam do Programa de Fidelidade Dotz, têm os próprios sites e estão presentes nas mídias sociais. “Inauguramos
recentemente um serviço de vendas virtuais: o Super Nosso em Casa”, acrescenta
a diretora de marketing do grupo.

André Giffoni, da Drogaria Araujo:
rede Top of Mind entre os mineiros
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