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As tradicionais canetas Parker e Waterman traçam novas estratégias de marketing para crescer 
no Brasil e torná-lo o mercado mais importante da América Latina (AL) para a Sanford , detentora 
das marcas. No ano passado, o faturamento mundial da empresa foi de US$ 1,7 bilhão, sendo 
US$ 15,5 milhões apenas na AL. A intenção é fazer com que as vendas no Brasil representem de 
40% a 50% do mercado latino-americano, que hoje tem como líderes de venda Argentina, Chile e 
Colômbia. 
 
A Tripen é a distribudora dos produtos no País desde agosto e traçou como plano para os 18 
primeiros meses faturar R$ 18 milhões. Para isso, quer otimizar a relação das marcas com o 
cliente e trabalhar o marketing conceitual. Os investimentos publicitários consomem 10% da 
receita da distribuidora. 
 
“Só este ano, foram de 8 a 10 mil peças comercializadas. Nosso objetivo é o mercado de luxo. 
Estamos trazendo novos modelos de canetas e ampliando a rede de assistência técnica. O pós-
venda dá credibilidade às marcas, que tem garantia vitalícia ”, comenta Jorge Vasquez, diretor 
geral da Sanford para a AL. 
 
A tradicional Parker tem apostado nos segmentos esportivos (golfe, hipismo e tênis) e de 
negócios, sendo identificada como uma marca clássica. A Waterman tem concentrado suas ações 
em eventos culturais, justamente por ter um público mais elitizado e trabalhar com a idéia de 
prestígio. Esta caneta investe mais em design e é a preferida dos jovens executivos. 
 
A publicidade é veiculada em revistas especializadas. O material de ponto-de-venda está sendo 
renovado. O foco são joalherias, tabacarias e canetarias. Também faz parte da estratégia o 
lançamento de produtos. Em 2005, foram quatro novas canetas para as duas marcas. Para este 
ano estão, previstas mais cinco ou seis para cada uma. 
 
“Há anos o mercado nacional pede por novidades e, por isso, estamos com uma estratégia 
agressiva. O brasileiro sempre conservou o conceito de que uma caneta fina é uma jóia, algo 
perdido na AL. Esta região precisa de todo um reposicionamento das marcas e o projeto piloto 
será testado aqui”, afirma Fábio Gaz, diretor da Tripen. 
 
A Sanford possui 12 marcas. Natal e Dia dos Pais são as datas mais importantes. Uma Parker 
custa de R$ 70 a R$ 600; uma Waterman, de R$ 160 a R$ 2 mil. Atualmente, o Brasil é o quarto 
no ranking da América Latina. 
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