
Varejo mantém liderança
Setor responde por mais de um quarto da verba publicitária e deve continuar crescendo

O setor varejista é um dos
principais anunciantes do Brasil,
respondendo por 27,9% do total
do investimento publicitário no
segundo trimestre deste ano, o
equivalente a R$ 2,416 bilhões
(valor 12% superior ao do mes-
mo período de 2004, de acordo
com-o Ibope Monitor). Esse
mercado é bastante sensível em
relação aos indicadores gerais da
economia, notadamente a massa
salarial e o acesso ao crédito, em
especial no caso de produtos de
maior valor agregado.

Embora composto por deze-
nas de ramos da atividade eco-
nômica, três categorias concen-
tram a maior parte da atividade
publicitária do segmento: lojas
de departamento; revendedoras
e concessionárias de veículos; e
supermercados e hipermercados
(figura 7). As diferenças de cres-
cimento entre as categorias têm
relação direta com o elevado pa-
tamar das taxas de juros no País.
Enquanto lojas de departamento
e supermercados se beneficiam
de forma direta do aumento da
renda para os consumidores de
classes mais baixas, as revendas
de automóveis dependem fun-
damentalmente do crédito para
girar seus estoques.

Outro componente impor-
tante do varejo é a consolidação
e a competição no setor. Nos
últimos anos, grandes redes bus-
caram estratégias diversificadas
de crescimento, baseadas prin-
cipalmente no corte de margens
decorrentes de negociação com
a indústria, consolidação por
meio da compra de redes meno-
res e, em especial, na oferta de

diversos produtos de crédito. Es-
sas empresas se preocupam em
divulgar agressivamente ofertas
e vantagens, o que explica sua
presença no topo do ranking
entre os principais anunciantes
do setor (figura 2).

Como apresentam consu-
midores em todos os extratos
sociais, lojas de departamento,
supermercados e hipermercados
privilegiam a TV aberta na dis-
tribuição de seus investimentos
publicitários. Já as revendas
de automóveis concentram sua

ação de maneira mais localiza-
da, atuando principalmente via
jornais (tabela 7).

BAIXA RENDA
O aumento da massa salarial,

decorrente da maior oferta de
empregos formais no ano pas-
sado e da redução dos índices
inflacionários - - segundo o Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas
do Ministério do Planejamento,
a massa salarial cresceu 6,4%
em 2004 e pode crescer até 7%
neste ano —, beneficiou princi-

palmente a classe C, que aumen-
tou sua participação relativa nas
compras do segmento. Entretan-
to, esse incremento ainda não se
reflete nas compras das classes
D e E, provavelmente em virtude
da maior dificuldade de acesso
ao crédito (figura 3).

No caso das lojas de depar-
tamentos, que representam a
área que mais passou por modi-
ficações estruturais na sua forma
de atuação nos últimos anos, as
classes A e B ainda respondem
pela maior parte dos consumi-

dores, exceto nas Casas Bahia.
Esse segmento concentra sua
oferta em produtos de compra
planejada, que implicam a pos-
sibilidade de o consumidor dis-
ponibilizar parte da renda para
o pagamento de prestações, su-
pondo uma estabilidade nas suas
receitas futuras - - situação que
dificilmente se apresenta para as
classes D e E (figura 4).

Esse foco na classe C, apoiado
numa estratégia de comunicação
maciça, e mais a abertura de
pontos comerciais em ritmo in-
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tenso ajudam a explicar o grande
crescimento no número de con-
sumidores das Casas Bahia nos
últimos anos, embora a liderança
nesse quesito permaneça com as
Lojas Americanas. Neste caso,
foi de fundamental importância
uma agressiva presença online

- segundo balanço publicado
em 2004, a divisão de internet
(Americanas.com) respondeu
por 14,7% do faturamento total
do grupo, contra 1,4% há cinco
anos (figura 5).

A perspectiva para os inves-
timentos publicitários no setor
continua positiva, na medida
em que nos últimos meses foram
anunciados diversos acordos
entre grandes grupos financeiros
e redes de varejo para facilitar
o crédito aos consumidores de
baixa renda. O Itaú anunciou
parceria com Lojas Americanas
e Pão de Açúcar; a Cetelem
associou-se ao Carrefour; o
Bradesco, às Casas Bahia; e o
Unibanco, fez aliança com Pon-
to Frio, Magazine Luiza e Lojas
Brasileiras.

Essas parcerias visam prio-
ritariamente oferecer financia-
mento para a classe C, o que
possibilita reduzir os riscos de
inadimplência e se reflete dire-

v

tamente nos resultados: as Casas
Bahia, por exemplo, fecharam
2004 com um lucro 70% maior
do que o de 2003.

Metodologia
Os estudos da Análise

Setorial Ibope/Meio &
Mensagem são preparados
pelos analistas do Ibope Inte-
ligência, com base nos dados
produzidos pelo Ibope Mídia e
fontes secundárias. As princi-
pais pesquisas citadas são:

Target Group Index - - Es-
tudo realizado em mais de 57
países, permite traçar perfil
completo do consumidor,
integrando o que ele pensa,
faz, consome, lê e assiste.
Presente no Brasil desde
1999, representa indivíduos
com idade entre 12 e 64 anos
nas principais regiões metro-
politanas nacionais.

Monitor Plus Ferra-
menta de análise de inves-
timento publicitário para
os meios TV aberta, TV por
assinatura, rádio, jornal, re-
vista e outdoor. Permite
acompanhar o desempenho
de comunicação de cada pro-
duto e compará-lo ao de seus
concorrentes. Para o cálculo
são utilizadas as tabelas de
preços de cada veículo vi-
gentes na data da coleta, sem
aplicação de descontos.

NetRatings Medição

de audiência de internet que
proporciona informação de-
talhada sobre atividade dos
internautas residenciais nas
páginas da web, nos aplica-
tivos e nos banners. A meto-
dologia é baseada em painel
de usuários representativo da
população domiciliar brasilei-
ra com acesso à web.

Internet Pop - - Pesquisa
realizada pelo Ibope Mídia
em nove regiões metropoli-
tanas, aborda a importância
atribuída à posse de TV por
assinatura, telefone celular e
internet, formas de acesso à
web e intenção de contrata-
ção de acesso rápido, entre
outros itens.

Consulta
Almanaque Ibope - - Ser-

viço de assinatura individual
para acesso regular, via inter-
net, a informações geradas a
partir dos softwares ofereci-
dos pelo Ibope envolvendo
hábitos de consumo, audiên-
cia de meios, demografia,
investimento publicitário,
artigos e notícias.

www.ibope.com.br/almanaqueibope
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