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Empresa investe R$ 25 milhões em propaganda para mostrar que não é um "mico".  
 
Disposta a conquistar a liderança do mercado brasileiro de tubos e conexões, há anos sob o 
tranqüilo domínio da brasileira Tigre (Grupo Tigre), a Amanco Brasil, subsidiária do Grupo 
Amanco, um dos líderes globais do segmento, acaba de transferir sua sede mundial para o Brasil, 
cria o primeiro cartão de crédito da indústria para aquisição de materiais de construção, lança um 
produto de alta tecnologia para concorrer no mercado de encanamento de cobre para água quente 
e investe numa ampla campanha publicitária, para a qual destinou R$ 25 milhões dos R$ 31 
milhões de sua verba de marketing para 2006.  
 
O Grupo Amanco possui operações em 13 países latino-americanos e exporta para Estados Unidos 
e Europa. A companhia pertence ao Grupo Nueva, de capital suíço, que tem também interesses no 
setor madeireiro através da empresa Masisa. Há cinco anos a Amanco havia transferido sua sede 
da Suíça para a Costa Rica. Em 2005, o Grupo Amanco registrou US$ 687 milhões em vendas 
líquidas globais.  
 
No Brasil, onde chegou em 1991, quando adquiriu a empresa Fortilit, a Amanco tem quatro 
fábricas, 1600 empregados e registrou, no ano passado, o acumulado de US$ 185 milhões.  
 
A empresa tem, hoje, 22% de participação do segmento predial de tubos e conexões no Brasil, 
que representa 75% dos seus negócios (a empresa atua também nas áreas de infra-estrutura e 
agricultura, incluindo irrigação e geomecânico) e chega a liderar em algumas regiões com 42% de 
market share. Mas, com tudo isso, sua marca continuava uma ilustre desconhecida do público em 
geral.  
 
Para mudar este quadro, a Amanco contratou a agência DM9DDB, que criou uma campanha que o 
presidente da agência, Sergio Valente, prefere chamar de "bombástica" no lugar de "agressiva" e 
que no seu primeiro anúncio veiculado desde o dia primeiro deste mês posiciona-se diante da 
principal rival.  
 
"É fácil para um tigre chamar todo mundo de mico quando não se tem um concorrente à altura", 
diz o anúncio. "Só estamos usando o que é habitual nas campanhas do setor", conta Valente. 
"Nas campanhas do segmento a concorrência chama seus adversários de micos", afirma. 
"Precisávamos, num primeiro momento, nos posicionar mostrando claramente em qual mercado 
estávamos concorrendo", diz Marise Barroso, diretora corporativa de marketing do Grupo Amanco.  
 
"Nossas próprias pesquisas nos mostraram que apesar de haver 58 indústrias de tubos e 
conexões no País só uma ma marca é conhecida. Se não disséssemos em que campo estávamos 
disputando podíamos perder esta partida por W.O."  
 
A referência à concorrência cia já não parece no segundo filme da campanha que entra agora no 
ar e traz o cantor Carlinhos Brown que juntamente com Valente criou o jingle "Eu Tô Amanco".  
 
A campanha tem duas fazes. A primeira é a "Amanco é Mais" que objetiva mostrar a nova marca 
ao consumidor final e ao trade. Na fase seguinte, "Amanco mais tecnologia", a campanha vai falar 
do produto PPR para água quente. A campanha tem inserções na TV aberta, anúncios em revistas 
semanais e do trade e jornais das principais capitais brasileiras.  
 
Haverá também mídia exterior com foco na cidade de São Paulo, com os trens do Metrô cobertos 
com adesivos em forma de tubos e um painel de 180 m² instalado na avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, com o mesmo formato. Os próprios tubos e conexões Amanco foram 
inspirações para a elaboração das peças, transformadas em faixas de gôndola, wooblers, infláveis, 



adesivos de balcão, bandeirolas, cartazes especiais, fextrip, graxeiras, precificadores, stopper e 
testeiras de monitor. Cerca de 6 mil pontos-de-venda em todo o País foram totalmente 
transformados com a nova decoração.  
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O verde foi escolhido como a cor corporativa presente em todas as peças da campanha que 
também usam imagens de tubos e conexões nas peças. Alem da campanha a empresa vai investir 
em programas de fidelização e treinamento de mão-de-obra.  
 
"O Brasil é hoje o mercado foco do grupo Amanco e representa 27% das vendas" diz o presidente 
executivo do o Grupo Amanco e presidente da Amanco do Brasil , Roberto Salas. "A mudança da 
sede corporativa do grupo para São Paulo vai permitir um melhor direcionamento das ações da 
companhia para a conquista do mercado brasileiro, sem perder a sincronia dos trabalhos nos 
demais países de atuação na América Latina", completa.  
 
O ano de 2006, segundo Salas, é um marco na atuação da Amanco na América Latina e 
especialmente no Brasil. São quatro fábricas no Brasil. A expectativa é de um crescimento em 
torno de 5% este ano no País.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


