
Ações para cimentar imagem 
 
Não é só através de patrocínios diretos que a cultura pode ser utilizada como instrumento para 
ações de marketing e vendas. Conheça abaixo um exemplo disso. 
 
Promoções e patrocínio a evento fazem parte da estratégia da Cauê, da Camargo Corrêa 
Cimentos, para consolidar sua marca em 2006. Essas ações estão sendo realizadas de junho a 
agosto, abrangendo mais de 130 cidades brasileiras com o objetivo de estreitar 
relacionamento com os profissionais da cadeia produtiva do cimento e consumidores finais, 
através de ações regionais desenvolvidas pela Interact, agência de publicidade da Cauê. 
 
Nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a Cauê criou promoção que explora 
especificidades da região, a cultura e os costumes locais. Chama-se “Cauê Maravilhas do 
Pantanal”, onde o público-alvo é o próprio consumidor final do produto que, na compra de 20 
sacos de cimento Cauê CP II, ganha camiseta estilizada, com três opções de animais nativos. 
Nessa promoção os balconistas também recebem premiações conforme seu desempenho nas 
vendas.  
 
Faz parte da estratégia não apoiar diretamente eventos culturais, mas utilizar a cultura local 
com o objetivo de mostrar proximidade com o público. O único evento apoiado diretamente foi 
a 20ª Festa do Peão do Boiadeiro de Americana, que reuniu cerca de 400 mil pessoas, e sua 
escolha deveu-se à forte penetração da empresa nesse mercado que é um dos maiores do 
Estado de São Paulo. A companhia possui 50 pontos de vendas na região.  
 
Nesta pequena entrevista, Guilherme Delaroli, coordenador do canal de varejo da Cauê, 
explica como foi montada a estratégia para essas ações. 
 
Marketing Cultural Online – Por que essas ações foram escolhidas especificamente e quais são 
os objetivos finais mensuráveis (vendas, exposição da marca para quantas pessoas, etc)? 
 
Guilherme Delaroli - Escolhemos o tema de forma a envolver a regionalidade, por isso 
partimos com a idéia do Pantanal. Focamos nas especificidades da região com o objetivo de 
aproximação com o nosso público. O principal objetivo da ação é o crescimento de 20% das 
vendas nas regiões envolvidas. A campanha envolve diversas atividades como: promoção no 
PDV (Ponto de Venda) para o comprador, premiação de balconistas e mídia. Não temos idéia 
de quantas pessoas estarão expostas à mensagem. Nosso principal objetivo não é cobertura, 
mas sim atingir com a mensagem da promoção as pessoas que estão construindo/ 
reformando, e precisam do cimento. Por isso temos foco de investimento no PDV. Acredito que 
uma única promoção seja pouco para a construção de uma marca, por isso nossos objetivos 
com ela são exposição e lembrança. Principalmente porque a Cauê é uma empresa que tenta, 
cada vez mais, se aproximar de seu público. 
 
MCO – Ainda dentro da questão acima, por que e como as ações culturais e de patrocínio 
poderão ser um diferencial importante dentro da campanha? 
 
GD - Não estamos realizando patrocínios para esta ação, o que fizemos foi transportar a 
cultura local para a promoção, ou seja, usar a linguagem do público local na promoção. O 
diferencial está em entender o seu consumidor e transmitir uma mensagem adequada, 
considerando suas especificidades. 
 
MCO – Promoções ligadas à cultura estão sendo feitas em algumas regiões e outras não. Por 
quê? 
 
GD - Isso depende da estratégia da empresa e do produto foco da promoção. Quando o 
produto apresenta um grande diferencial, que o mesmo seja perceptível ao consumidor, 
tentamos sempre passar esta mensagem. Por outro lado investimos na cultura local quando 
nosso objetivo é mostrar proximidade ao público. Uma marca de confiança deve comunicar 
com seu público com a linguagem utilizada pelo mesmo!  
 
Disponível em: <http://www.marketingcultural.com.br>. Acesso em 8 ago. 2006. 


