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Segmentos específicos demandam estratégia pulverizada 
 
Ninguém acorda com vontade de comprar um saco de argamassa, ou de possuir um tubo ou 
conexão de PVC. Por não serem gêneros de primeira necessidade e nem constarem na lista 
mensal de compras do consumidor, produtos que não são bens de consumo devem ter uma boa e 
estudada estratégia de marketing. Segundo consultores, para colocar marcas entre as mais 
lembradas nesse tipo de segmento, é preciso ir além da comunicação para o consumidor final. 
 
Assim, as estratégias de marketing devem conquistar todos os envolvidos na fabricação e venda 
dos produtos: dos funcionários da empresa até o vendedor e lojista. Criar ações direcionadas para 
cada público é essencial para ter sucesso de vendas nesse tipo de produto. 
 
Um dos nichos que precisa trabalhar bem seu público é o de material de construção. Especializada 
em argamassa, a Weber Quartzolit investe, paralelamente, em comunicação de massa e 
direcionada para conquistar seus diferentes públicos. Há 14 anos com o mesmo garoto-
propaganda, o ator Rolando Boldrim, a empresa tenta passar uma imagem de segurança e 
amizade entre o cliente e a Weber Quartzolit. Boltrim transmite simplicidade, honestidade, 
transparência e mostra como a Weber Quartzolit é parceira do consumidor. Geralmente, os filmes 
se passam em uma loja de materiais de construção e os personagens são pedreiros, o próprio 
lojista etc diz o diretor de marketing, William Aloise. A propaganda é veiculada nos intervalos dos 
jogos de futebol e em horário nobre, para atingir as classes C, D e E . A TV foi o meio escolhido 
por atingir um grande público. "Com os comerciais, não consigo estimular a compra da 
argamassa, mas consigo estimular a compra da minha marca", afirma o executivo.  
 
PROGRAMA DE RELACIONAMENTO ATINGE TAMBÉM PROFISSIONAIS 
 
Além do grande público, a empresa também investe na comunicação com os profissionais que 
utilizam argamassa. Segundo Aloise, o aplicador é o principal alvo da empresa e, por isso, há 
programas de relacionamento para ouvir esse público. Distribuição de brindes e cursos voltados 
especialmente para eles são algumas das ações adotadas pela companhia. A argamassa não está 
na cesta de compras mensal do consumidor. Por esse motivo, a empresa tinha a necessidade de 
manter um canal de comunicação com quem compra, com quem forma opinião, como 
engenheiros, arquitetos, decoradores, balconistas e revendedores explica Aloise.  
 
Com investimentos em publicidade nas grandes mídias e na relação entre todos os parceiros 
envolvidos na venda, a Tigre, empresa de tubos e conexões, está consolidada como marca "top of 
mind" na categoria. a mulher passa a ser uma forte influenciadora e decisora de compra afirma 
Coni.  
 
Ideal é trabalhar com toda a cadeia  
 
Ricardo Queiroz , professor de marketing e planejamento estratégico da Estácio de Sá e da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), diz que nesse nicho de produtos é fundamental que 
a empresa trabalhe com todos os envolvidos na cadeia de produção e distribuição, desde quando 
o produto deixa a fábrica até quando é comprado pelo consumidor final. Quanto mais específico o 
público, mais complicado. A empresa tem que trabalhar todos os tipos de cliente. É importante 
que a empresa formate uma estratégia que a dona de casa seja atingida e que a marca seja o 
primeiro nome que venha na mente no segmento recomenda Queiroz. O professor afirma que a 
empresa também precisa criar elos com lojistas e balconistas dos pontos de vendas, pois eles 
podem tanto estimular a comprar do produto como desestimular.  
 



"A companhia pode criar benefícios para loja quem vender mais, com sorteios, brindes." Outro 
público que deve ser trabalhado são os arquitetos, engenheiros. "Cada público que é trabalhado 
serve como divulgador, propagador, porque vê benefícios para si mesmo."  
 
Ele cita como exemplo o programa Mundo Tigre, que fornece cursos gratuitos para bombeiros 
hidráulicos, pedreiros, balconistas. "A empresa trata com dignidade pessoas que não estão 
acostumadas com esse tipo de tratamento. Com isso, a marca fica impressa no coração do 
profissional. Ele vai indicar para os clientes, só vai querer trabalhar com ela", conclui Queiroz. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 set. 2005, Gerência, p. B-9 


