
C&A quer instituir o "fashion way of life"
Às vésperas de completar 30 anos no Brasil, rede varejista aposta no conceito moda
para vender de tudo: de celular a pacote de viagem, passando por crédito pessoal
DANIELE DO NASCIMENTO MADUREIRA

O cartaz na entrada de uma
loja em um dos grandes shop-
pings da capital paulista mostra
o garoto-propaganda alto, negro
e de cabeça raspada usando
camisa verde coroada por uma
guirlanda rosa e convidando: "Vi-
site aqui a agência de turismo da
moda". O mesmo personagem,
envergando um terno preto,
estampa outdoors espalhados
pela maior cidade do País com
a chamada "A moda fala neste

v

Natal". As vésperas de comple-
tar 30 anos de Brasil, em 2006,
a multinacional de varejo C&A
aproveita cuidadosamente toda
a versatilidade do ator, cantor e
bailarino Sebastião Aparecido
Fonseca — conhecido como
Sebastian — na divulgação dos
novos negócios da empresa: pa-
cotes turísticos e celulares.

Trata-se de mais uma tarefa
de fôlego para a Avanti, a house
agency da C&A brasileira que

nos últimos 16 anos promoveu
uma verdadeira metamorfose na
imagem do garoto-propaganda:
Sebastian estreou como estrela
do show biz e aos poucos se
transformou em personalidade do
mundo fashion. O desafio agora é
associar essa percepção de "moda
descolada" que se uniu à marca

- principalmente depois do tiro
certeiro com a campanha de Gise-
le Bündchen, em 2001 - às novas
investidas da companhia.

As apostas já vêm dando resul-
tado. "Hoje, a C&A está entre as
seis grandes redes de varejo em
volume de venda de celulares no
País, um segmento que até pouco
tempo não existia na companhia",
diz Pedro Luiz Roccato, diretor
da Direct Channel, consultoria de
varejo especializada nos mercados
de telecom e eletroeletrônicos.
Parte da renda destinada à com-
pra de roupas e calçados, lembra
Eugênio Foganholo, da Mixxer Campanha estrelada por Gisele Bündchen ajudou a alavancar a marca e associá-la ao mundo da moda
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Desenvolvimento Empresarial,
começou a ser empregada no
celular, especialmente pelos mais
jovens, que buscam modelos in-
crementados.

"A oferta dos aparelhos nas
unidades da C&A serviu para
potencializar a relação com os
clientes", salienta Foganholo.
Outra bola dentro: de uma base
de 19,1 milhões de celulares na
metade de 2000, o Brasil passou
a contar com 76,6 milhões neste
ano, segundo os últimos dados
da Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel).

Na opinião de Roccato, a
múlti está seguindo a tendência
mundial de "especialização pelo
cliente" ao explorar mercados
diretamente relacionados aos
interesses do seu jovem público-
alvo, como o de lazer (pacotes de
viagens) e o digital (celulares,
câmeras e DVDs). "É o conceito
'store in store' (Loja dentro da
lojay\ complementa o consultor,
ressaltando que a diversificação
nunca deve chegar ao extremo
de fazer o cliente se perder den-
tro do ponto-de-venda.

LOJA-BANCO
Não é isso o que acontece

com quem chega a uma loja
C&A, perfeitamente identificável
como varejo de roupas, calçados
e acessórios — pelo menos por
enquanto. Ainda assim, não
deixa de ser curioso, além do
cartaz apresentando a "agência
de turismo da moda", encontrar
peças publicitárias sobre seguro
de acidentes pessoais, seguro
residencial, crédito pessoal e o
tradicional cartão C&A.

A julgar pelo ânimo do mer-
cado, a lista só tende a aumen-
tar: se antes as grandes redes
de varejo financiavam apenas a
compra de mercadorias em suas
lojas por meio de cartões, carnes
ou cheques pré, agora a oferta de
crédito é geral e bancada pela
própria rede ou via associação
com financeiras e bancos, em um
movimento que se intensificou
nos últimos três anos.

A parceria interessa aos va-
rejistas, que podem financiar os
consumidores com os recursos
dos bancos e ainda dividir com es-
tes o lucro das operações. As ins-
tituições financeiras, por sua vez,
ficam encantadas com a carteira
de clientes das grandes redes.
Mas ainda há quem prefira, como
a C&A, ter a administração com-
pleta dos produtos financeiros:
é o que pretende fazer a Renner
no próximo ano com a criação de
um banco próprio, que já nasce
com 8 milhões de correntistas
em potencial — que possuem o
cartão da companhia.

Um estudo da consultoria
Gouvêa de Souza & MD, espe-
cializada em varejo, apontou
que entre os principais motivos
que levariam alguém a procurar
uma loja em vez de um banco
para esse gênero de transação

estão a disponibilidade (72%), o
ambiente (52%), o atendimento
(27%) e a cobrança de taxas me-
nores (24%), segundo respostas
múltiplas. O mesmo levantamen-
to verificou que o cartão de loja
(private label) tem mais presen-
ça nas empresas de vestuário
(49%), sendo o principal meio
de pagamento nesses estabele-
cimentos (nos supermercados,
por exemplo, ele é empregado
em apenas 22% das compras; no
varejo de eletrodomésticos, em
10% das operações).

Ponto para a C&A, que tem
o seu private label há 20 anos e
atualmente conta com uma das
maiores bases do País: apro-
ximadamente 14 milhões de
clientes. A pesquisa da Gouvêa
de Souza & MD apresenta ainda
uma justificativa para a decisão
da multinacional de diversificar
seu mix de produtos: analisando
dados do IBGE, a consultoria
concluiu que a despesa média
mensal familiar com vestuário e
calçados, que entre 1995 e 1996
representava 6% do potencial
de consumo, caiu para 5,3%
entre 2002 e 2003. O gasto com
celulares, por sua vez, passou a
representar 1% do orçamento
(incluindo aquisição do produto
e conta telefônica).

MODA DEMOCRÁTICA
Para dar conta das novas

empreitadas, nos últimos anos
a C&A pediu reforço a mais
agências, aumentando sua lista
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de fornecedores na área de co-
municação. A MPM Propaganda
(responsável pela conta de
celulares), a 141 Worldwide (in-
ternet) e a US.Com (marketing
de relacionamento e merchandi-
sing) têm liberdade criativa, mas
recebem diretrizes da Avanti. "A
assinatura 'O poder da moda na
passarela do Brasil', por exem-
plo, é exclusiva do site", diz
Danielle Rothmann, supervisora
de contada 141.

Segundo a executiva, a idéia
é tornar mais freqüente a atuali-
zação de algumas seções na web.

"Também estamos estudando
criar um espaço para os 'tweens'
(pré-adotescentes) e outro para
crianças, mas sabemos que é
preciso cuidado porque o ado-
lescente não acha legal dividir o
ambiente com o público infantil",
afirma Danielle.

Para Cláudio Gouvêa, diretor
de criação da US.Com, a "grande
sacada" na comunicação da C&A
é a postura de "democratizar a
moda", oferecendo tendências
a preços acessíveis. "Temos na
agência um arquivo de revistas
de moda do mundo inteiro e

Entrada na área de turismo
demonstra que a aposta na
diversificação deu certo no Brasil

também observamos a propa-
ganda de grandes redes estran-
geiras, como a H&M (Hennes &
Mauritz), o que serve de bench-
mark", aponta.

A empresa, responsável por
material de ponto-de-venda,
catálogos e anúncios em jornais,
mantém uma parceria com a
Future Brand para repensar o
posicionamento da marca C&A
Viagens. Sob a tutela da US.Com
também está o cartão C&A, ad-

ministrado pelo banco Ibi, mas a
agência ainda não sabe até que
ponto o seu trabalho será ali-
nhado ao da Loducca22, que há
dois meses foi anunciada como a
agência da instituição financeira.
"Acredito que a Loducca deve
ficar responsável pela propagan-
da", informa Gouvêa.

AVANTI CONTINUA
C&A e Ibi pertencem à hol-

ding Cofra. Sem indicar detalhes,
a Loducca22 revela apenas que
a primeira campanha do banco
irá estrear em março. Sabe-se,
porém, que a idéia é usar o nome
C&A de maneira discreta para que
a financeira se posicione de forma
independente da rede varejista.
O conceito de moda, no entanto,
permeia a atual assinatura do
banco: "Serviços financeiros com
o seu estilo". "Com o Ibi, a C&A
quer outros clientes, indo além
daqueles que já estão no ponto-
de-venda", garante uma fonte. A
verba de marketing do banco é
estimada em R$ 150 milhões para
os próximos três anos.

Tanto a expansão como a
diversificação nos investimen-
tos em comunicação levou a
se cogitar que a filial brasileira
tencionava preparar a "sucessão"
da house, passando a principal
conta, da C&A Modas, para um
dos atuais fornecedores. O mo-
tivo seria a iminente aposenta-
doria do argentino Ralph Benny
Choate, que comanda a Avanti
(durante anos, Choate teve como
braço direito na criação Woody
Gebara, hoje na MPM, e Márcio
"Alemão" Delgado, atualmente
na F/Nazca). Procurada, a vare-
jista negou peremptoriamente a
versão. "A Avanti não irá encerrar
as suas atividades. Isso é boato",
afirmou a empresa por meio
de sua assessoria de imprensa.
Quanto à escolha da Loducca22,
a C&A alega que, pelo fato de o Ibi
ser uma instituição autônoma, é
natural que ele seja atendido por
outra agência.




