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Depois de cinco anos ausente da mídia televisiva, a DeMillus, tradicional fabricante de lingerie no 
mercado desde 1947, está investindo R$ 5 milhões numa campanha que estréia hoje nas 
principais redes de TV aberta. A idéia é de que a ação publicitária ajude reforçar a marca no 
varejo e enfrentar a concorrência, inclusive do mercado informal. O filme de 30 segundos é 
assinado pela agência White Propaganda e tenta fortalecer as ações de marketing que já são 
feitas nos seus pontos-de-venda.  
 
Após cinco anos, DeMillus volta à TV 
   
Para reforçar a marca no varejo e enfrentar a concorrência, inclusive do mercado informal, a 
DeMillus, tradicional fabricante de lingerie, na ativa desde 1947, volta sua estratégia de 
comunicação para a televisão, depois de cinco anos sem investir maciçamente no veículo. Para 
isso, a empresa vai destinar uma verba de R$ 5 milhões.  
 
O filme, de 30 segundos, começa a ser veiculado hoje nas principais redes de televisão aberta. 
Criado pela White Propaganda e produzido pela Side Cinema, o comercial, intitulado "Espelho", 
visa apresentar o conforto e a segurança que os produtos DeMillus proporcionam às mulheres. 
Segundo o diretor de criação da White, Paulo Henrique Gomes, "o objetivo é mostrar que 
mulheres que usam DeMillus estão de bem com a vida e felizes com seu corpo - de bem com o 
espelho".  
 
Para a vice-presidente da DeMillus, Eva Goldman, a propaganda na TV vem reforçar as ações que 
já são feitas nos pontos-de-venda e mostrar a revitalização da linha. "Nossos produtos foram 
renovados e, ao lado dos modelos clássicos, investimos também em modelos antenados com a 
moda, tanto na modelagem como nos tecidos", diz a executiva.  
 
Segundo a vice-presidente, a iniciativa em investir em televisão foi motivada não só para 
enfrentar a concorrência, mas também pelo resultado de pesquisa realizada em 2004 pelo Ibope e 
pela Editora Abril. "O estudo mostrou que a marca DeMillus é a primeira na preferência das 
mulheres das classes A e B."  
 
De acordo com a executiva, o ritmo de lançamentos é acelerado. "A cada dois meses, lançamos 
cerca de 20 produtos, divididos em quatro ou cinco coleções, cada uma com acabamento similar, 
mas com estilos diferentes, para atender o maior número de consumidoras."  
 
A executiva destaca que a DeMillus trabalha com o tripé: venda direta (porta a porta), venda no 
varejo e exportação. O trabalho neste último item tem recebido especial empenho da empresa. 
"Até agora, nós exportávamos com foco nas brasileiras que moram no exterior (Estados Unidos, 
Portugal, Japão e América do Sul). Mudando nossa estratégia e com a atenção voltada para os 
EUA, estamos produzindo especialmente para aquele mercado, com modelagens e tecidos de 
acordo com o gosto da norte-americana", conclui Eva Goldman.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 set. 2005, Comunicação, p. C-6. 
 


