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Casas Bahia torna-se ícone da "varejização" da propaganda  
  
 
O nome do ator Fabiano Augusto certamente não tem a mesma lembrança de um galã da novela 
das oito, mas somente um brasileiro que não tenha ligado a televisão nos últimos dois anos 
estranharia seu rosto estampado na telinha. Com estilo informal, Augusto tornou-se o símbolo da 
arrancada da rede Casas Bahia como maior anunciante da TV aberta brasileira. 
 
Na tentativa de abandonar gente famosa em suas campanhas, a rede acabou transformando o 
próprio ator em celebridade, amado por uns, detestado por outros. Entre os desafetos, está um 
grupo de jovens que criou um badalado site pessoal na Internet - "Odeio o idiota das Casas 
Bahia". 
 
Entre fãs e inimigos, a nova cara das Casas Bahia é fonte de inspiração para muito do que se vê 
em comunicação de varejo hoje. O tom afetivo e a sugestão de uma relação comercial maleável, 
com o bordão "Quer pagar quanto?", são referência no setor, em campanhas que vão de móveis e 
eletrodomésticos a automóveis (ver box). 
 
Para muitos dos concorrentes ouvidos por Meio & Mensagem - a maioria pede para não se 
identificar, em um clima de sigilo que é marca registrada do setor - dois fatores pesam para esse 
"efeito Casas Bahia". "A propaganda de varejo vem tomando um espaço cada vez maior na grade 
comercial das TVs e, com tanta exposição, o espectador fica com a sensação de que tudo é Casas 
Bahia", diz o diretor de marketing de uma rede concorrente. 
 
A "varejização" da propaganda é um reflexo da própria evolução da mídia eletrônica. Com parte 
do público de maior poder aquisitivo migrando para a TV paga, a programação aberta vem se 
popularizando, o que aumenta o peso da propaganda de ofertas na receita publicitária das 
emissoras. 
 
Carinho e modernidade 
 
Na essência, a estratégia de comunicação da marca não agrega nada muito diferente do que o 
varejo sempre praticou. Dois pontos, no entanto, garantem seu sucesso: investimentos muito 
superiores aos da concorrência e cuidado nos detalhes. "Quando come çamos a trabalhar com a 
Casas Bahia, não existia lei que obrigasse os filmes de varejo a serem tão mal produzidos. 
Passamos a fazer trabalhos em filmes de 35 milímetros, em um resultado competitivo em custo, 
mas com dignidade", diz Silvio Matos, presidente da Y&R, agência responsável pela conta.  
 
Outra mudança importante foi o "jeitão" do apresentador das ofertas. "Havia uma regra no varejo 
de que o protagonista tinha de ser um homem com mais de 40 anos, voz de locutor de rádio, com 
terno e gravata para passar credibilidade", acrescenta. "Quando sugerimos o Fabiano Augusto, 
houve resistência do anunciante, temeroso em perder sua imagem de seriedade". A estratégia 
conta ainda com filmes puramente institucionais, como a série de comerciais baseados em 
depoimentos de clientes, e outras campanhas em datas comemorativas, além de frases de efeito 
para chamar a atenção do espectador, como a já incorporada "Quer pagar quanto?". 
 
Celebridades e gritaria  
 
Embora boa parte das redes concorrentes estejam tentando se espelhar no exemplo da líder, o 
recurso das celebridades ainda está longe de sair de cena. A Kolumbus, mais focada em móveis, 
mas que também investe em eletroeletrônicos, recontratou Carlos Massa, o Ratinho, para ser seu 
garoto-propaganda, no final do ano passado. Um fornecedor ligado à rede informou a M&M que, 



mesmo com a contratação de um apresentador popular, a Kolumbus estuda uma estratégia para 
evitar o "efeito Casas Bahia" em suas campanhas e perder o reconhecimento de marca. A idéia é 
reforçar conceitos como qualidade de atendimento como forma de diferenciação. Procurada, a 
empresa não falou à reportagem.  
 
O diretor de criação da Artplan, Roberto Vilhena, defende a linha tradicional de comunicação do 
setor, mas ressalta que é preciso sempre tomar o cuidado para não permitir que um garoto-
propaganda faça sombra sobre os produtos que é pago para vender. No caso da rede Casa & 
Vídeo, sua cliente, que tem 61 lojas nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a Artplan 
escalou vários atores que fizeram a novela Mulheres Apaixonadas para a campanha do último 
Natal. "O posicionamento da Casa & Video sempre foi de uma rede para todas as classes sociais. 
A escolha desses atores procurou refletir exatamente isso", explica.  
 
Vilhena diz que a crescente competitividade do varejo obriga as agências a impor um ritmo 
frenético nas ações publicitárias, com ênfase maior em ofertas de produtos e promoções. "Não dá 
para ficar só no institucional, o negócio é de gritaria mesmo. O recurso dos personagens é usado 
há muito tempo. É preciso posicionar a marca e desencalhar o estoque de produtos ao mesmo 
tempo. O impacto tem que ser imediato", diz. 
 
A Marabraz, que já trabalhou com a dupla Zezé Di Camargo e Luciano, até agora não deu sinais 
de que irá investir em uma linha de comunicação muito diferente da usual. Há tempos a rede tem 
seguido de perto a cartilha das Casas Bahia, com a produção de comerciais testemunhais, além de 
campanhas que jogam com o conceito de flexibilidade no financiamento, embora o apresentador 
continue de terno e gravata. 
 
Já a rede Sendas, que tem 68 supermercados no Rio de Janeiro e que recentemente uniu sua 
operação com as 38 do grupo Pão de Açúcar no Estado, tem um longo histórico de garotos-
propaganda. Depois de Carlos Henrique, que se notabilizou nos anos 70 e 80 com o bordão 
"Duuuuvido que alguém venda mais barato", o ator Gregório Cheskis é o titular há anos, 
encarnando o personagem Batata, que anuncia semanalmente as ofertas. "Ele tem cara de bom 
moço e uma ligação muito forte com o nosso público", diz o vice-presidente comercial da 
companhia, Nelson Sendas. Segundo o executivo, já foram realizadas diversas pesquisas nas lojas 
das rede que apontaram as donas de casa como grandes entusiastas do personagem. "Elas 
confiam e gostam muito da linguagem simples que o Batata usa", diz. A disponibilidade do ator é 
fundamental no ritmo da propaganda de varejo, segundo Sendas: "Muitas vezes é preciso 
anunciar uma oferta de última hora, ou mesmo mudar uma chamada. As filmagens são 
geralmente dentro das lojas", conta o VP.  
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