
  Setor  adequa-se as reais
necessidades dos anunciantes
Ingresso de Casas Bahia no mercado local provoca mudança no conceito de comunicação de varejo

O ingresso de grandes marcas
nacionais do setor varejista em
território catarinense teve impac-
to direto na rotina das agências
que atendem clientes da área. A
entrada em 1997 de Casas Bahia,
atendida pela Young & Rubicam,
na disputa pela preferência do
consumidor local, apontado pelo
IBGE como o trabalhador com
maior renda per capita da Região
Sul, provocou uma verdadeira
revolução no conceito local de co-
municação de varejo. O maior
anunciante do País, com investi-
mento em mídia de cerca de R$
1,6 bilhão em 2004 conforme le-
vantamento divulgado em feve-
reiro passado pelo Ibope Monitor,
não chegou em Santa Catarina
para brincar, apesar de o ritmo de

expansão ter sido modesto. São
11 lojas até o momento, mas o
vice-presidente da rede, Michael
Klein, já declarou que pretende
dobrar sua presença no Estado
até o fim deste ano.

O poder de fogo da rede que
oferece "Dedicação total a você"
é tão grande que a fez protagoni-
zar recentemente um duelo com
o Magazine Luiza pela compra da
rede Base. Klein não comenta o
assunto, mas confirma que apre-
sentou proposta de compra, ven-
cida pelo magazine. O desenro-
lar dos fatos foi acompanhado
atentamente pelas agências de
propaganda, afinal, cada passo
mercadológico de Casas Bahia
pode exigir resposta imediata de
seus clientes. O planejamento,

em alguns casos, teve de ser re-
visto após a rede da família Klein
celebrar um acordo com o Banco
do Brasil, por meio do qual foi
estendido o crédito do Banco
Popular a 25 milhões de brasilei-
ros das classes C e D, que são cli-
entes da rede, aumentando sua
condição de atrair o público de
menor renda, desempregado e/
ou sem crédito.

EXIGÊNCIAS DO VAREJO
Por tudo isso, a diretora de

atendimento da One WG, Patrí-
cia Peixoto, destaca que o traba-
lho com clientes do varejo exige
agilidade, criatividade e informa-
ção. Ela afirma que a agência, res-
ponsável pela comunicação da
rede de moda Makenji — e que

Patrícia Peixoto: atendimento ao varejo requer agilidade, criatividade e informação

acaba de incluir na carteira a con-
ta das Organizações Golden
(Concessionária Suzuki Duwe
Motos, Golden Air Taxi Aéreo e

Golden Café) —, tem hoje uma
estrutura pronta para as deman-
das instantâneas que geralmen-
te vêm do segmento varejista.
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Auro Antônio Pinto: varejo representa
70% da verba do mercado publicitário local

"Na criação, além das três duplas
existentes estruturamos mais
uma para nos adequarmos às exi-
gências atuais", explica.

Segundo Ricardo Barbosa
Lima, presidente da Mercado -
que atende há três anos a Rede
Chevrolet (General Motors do
Brasil) em Santa Catarina graças
à participação da agência na rede
mundial Publicis —, os clientes
desse setor têm equipes dedica-
das especialmente a eles na agên-
cia. "São anunciantes que exigem
mais da agência e tomam o traba-
lho prazeroso. "Casa Feliz, nossa
conta de telessorteio, chega a ter
cinco peças novas por semana",
explica o publicitário. É por meio
de infra-estrutura como essas que
as agências conseguem cumprir

os prazos sem penalizar a quali-
dade do que entrega ao cliente.

"Agilidade também significa
prever ataques da concorrência,
ter conhecimento das ações de
marketing que o segmento exige
e saber antever ameaças, já suge-
rindo ações", esclarece Patrícia
Peixoto. As pesquisas são sempre
uma constante, segundo ela. No
caso da Mercado para o atendi-
mento da Casa Feliz, o monitora-
mento do consumidor é feito por
call center e a agência promove
rodadas de pesquisas a cada novo
projeto para o cliente, segundo
Barbosa Lima. Outros dois clien-
tes que utilizam pesquisas para
ponto-de-venda, lançamento de
produtos e avaliação da satisfação
do consumidor são Bretzke e Ti-
rol, do setor de alimentos. "A Ti-
rol está na agência há 11 anos e já
foi Top of Mind em Santa Catari-
na ancorada no case promocio-
nal Tazendinha Tirol, desenvol-
vido por nós para incrementar as
vendas do produto", lembra o pre-
sidente da Mercado.

SETOR REQUER ATENÇÃO
Para atingir os objetivos, a

diretora de atendimento da One
destaca que o desafio de aten-
der uma conta de varejo requer
muita atenção. "Analisar a con-
corrência local e nacional, co-
nhecer bem o público do cliente
a ponto de responder a seus an-

Telessorteio Casa Feliz chega a ter
cinco novas peças por semana

seios em mensagens, ações e
produtos, e monitorar as reações
no ponto-de-venda são ativida-
des rotineiras", afirma. "Além de
adquirirmos ferramentas para
essas finalidades, estreitamos os
laços de parceria com empresas
de promoção, assessorias de im-
prensa, designers e especialistas
em PDV e vitrines", conta.

Outro que afirma seguir a mes-
ma linha é Daniel Silva, o diretor
de operações da Quadra, parce-
ria da paulista Talent na comuni-

cação da Tigre, do setor de tubos
e conexões. A agência, que tem
há cinco anos parte da conta que
está associada à presença da mar-
ca nas revendas, com material
promocional e de comunicação
com o trade, tem vasto trabalho
pela frente. "São 12 mil pontos-de-
venda no Brasil para os quais cri-
amos freqüentemente painéis dos

produtos e da marca. A substitui-
ção desse material é constante,
deve acompanhar tendências e
buscar estar sempre à frente da
concorrência, com inovações em
material e soluções criativas de co-
municação. Isso porque a disputa
pela atenção do consumidor na
loja nesse setor é bastante acirra-
da", diz o executivo ao destacar

Institucional ganha força
Em um mercado cada vez

mais disputado, as agências
catarinenses destacam o fato
de a comunicação institucio-
nal entre as empresas de va-
rejo ter conquistado mais evi-
dência no setor. O comércio
do Estado sempre investiu na
mídia para atender ao calen-
dário anual do varejo ou di-
vulgar as ofertas, mas seu
perfil de anunciante vem mu-
dando graças ao aumento da
concorrência nos ramos de
lojas de departamentos, ele-
troeletrônicos, móveis,
moda, medicamentos e auto-
móveis, dentre outros. A co-
municação no segmento ga-
nhou um apelo institucional
maior e essa tendência cres-
ceu a partir de ações de gran-
des redes nacionais.

Foi o que a T12 fez para a
Rede Base — segundo Auro
Antônio Pinto, presidente da
agência --na atual campa-
nha estrelada pelos atores
José Mayer e Gisela Hei-
mann. O par de artistas divul-
ga as ofertas e o posiciona-
mento da rede fica estabele-
cido pela assinatura "Na sua
casa, na sua vida". Os comer-
ciais, mesmo com a confirma-
ção da venda da rede para o
Magazine Luiza, seguem em
veiculação na mídia estadual
até 30 de junho, conforme in-
forma o presidente da T12.
Ainda segundo ele, o contra-

to da Rede Base com a agência
vence em janeiro de 2006, mas
o publicitário avisa que não con-
versou ainda com o cliente so-
bre esses detalhes. Ações em
datas como os dias das Mães e
dos Namorados, já planejadas
para a Base, devem ser concre-
tizadas. Segundo Auro, as reu-
niões para definir a transição
para o Magazine Luiza estão
acontecendo e pode haver al-
gum acordo para um trabalho
regional da agência com a rede
nacional em Santa Catarina.

"Sabemos que a transição no
Rio Grande do Sul, quando o
Magazine Luiza comprou as lo-
jas Arno, aconteceu dessa for-
ma, mas não podemos antecipar

dados por causa da falta de
definições nesse sentido",
explica. De qualquer forma,
Auro reafirma o interesse da
T12 em trabalhar com o va-
rejo, que movimenta 70% da
verba do mercado publicitá-
rio catarinense, e o setor de
serviços. "São clientes com
potencial de crescimento no
Estado e que motivaram a
implantação de um braço da
agência na capital, Florianó-
polis", argumenta. O fato é
que, para o mercado, a aqui-
sição da Rede Base pelo Ma-
gazine Luiza representa a
perda de um grande anunci-
ante do varejo atendido por
uma agência estadual.

Campanha publicitária da Rede Base tem participação da atriz Gisela Heimann
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