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Em franco movimento de expansão, mas sem a contrapartida de novos consumidores, a indústria 
do varejo viu-se forçada a entrar em uma guerra pela conquista do cliente alheio, tendo como 
principais armas a redução de preços e o uso intensivo de propaganda. Mesmo com as margens 
mais achatadas, em função dos investimentos em abertura de novas lojas, e com a perspectiva de 
uma queda em torno de 1% no faturamento (ver reportagem abaixo “Estagnação com 
expansão”), as princ ipais empresas do setor aumentaram suas verbas de mídia. Como resultado, 
as agências de propaganda, que sofrem com a retração de investimentos em marcas nos mais va-
riados segmentos econômicos, estão garantindo rentabilidade à custa de suas contas de varejo.  

De acordo com dados do Ibope Monitor, o setor de comércio varejista acumula, de janeiro a 
setembro, um aumento nominal de 29,1% no volume de compra de mídia (ver quadro). 
Descontada a inflação de 8,05% no período, o crescimento real é de 21,05%. A pesquisa 
apresenta valores absolutos de R$ 4,7 bilhões no período, embora a metodologia do Ibope 
Monitor, que considera preços de tabela, apresente distorções bem mais acentuadas no varejo, 
onde os descontos aos anunciantes são muito mais expressivos. Algumas elevações de verba, no 
entanto, chamam a atenção pela variação significativa. O exemplo mais gritante é o da Casas 
Bahia, que, mesmo já sendo o maior anunciante do País, elevou seu investimento em 160%, com 
a marca de R$ 472 milhões entre janeiro e setembro, novamente segundo o Ibope Monitor. "A 
Casas Bahia vem demonstrando ao mercado como a propaganda tem valor fundamental e 
acelerou os investimentos neste ano em função do seu próprio crescimento, uma vez que a verba 
está condicionada ao faturamento", explica Roberto Justus, presidente da NewcommBates, 
responsável nos últimos quatro anos pela conta.  

Barriga no balcão 

Até há alguns anos, o varejo era desprezado pelas grandes agências. Várias redes de lojas 
chegaram a constituir estrutura própria para atender suas necessidades publicitárias. Hoje, a si-
tuação mudou. O comércio passou a ser um belo filão para a indústria da propaganda. No caso da 
NewcommBates, a Casas Bahia responde por quase 35% da faturamento e garante um fluxo de 
investimentolinear ao longo do ano para a agência.  
 

Em contrapartida, os grandes anunciantes do setor têm valorizado a propaganda mais qualificada, 
buscando agências de maior porte, capazes de unir ações de preços a construção de marca. "As 
grandes agências achavam que o varejo não era para elas, mas os anunciantes tomaram 
consciência da importância de uma comunicação mais estratégica, e estão remunerando melhor 
por conta disso", afirma Luiz Lara, sócio da Lew,Lara, que ingressou no segmento neste ano com 
a conquista da conta da Pernambucanas, uma das maiores da agência. "Além disso, o trabalho 
com o varejo nos obriga a pôr a barriga no balcão e ficar mais próximos do consumidor", 
acrescenta.  
 

Assim como a Lew,Lara, outras agências tradicionalmente focadas no desenvolvimento de marcas 
tomaram o segmento estratégico para prospeções agressivas. Na semana passada, a Fischer 
América perdeu sua maior conta em volume de mídia, o Ponto Frio, para a DM9DDB, em uma 
articulação que contou, nos bastidores, com forte influência do publicitário Nizan Guanaes.  
 

Dentro do mesmo perfil de agências, a F/Nazca Saatchi & Saatchi ingressou no setor varejista em 
fevereiro de 2002, para gerenciar a polpuda conta do Extra, rede de hipermercados do Grupo Pão 
de Açúcar que inicia neste mês sua grande ofensiva promocional de aniversário (ver reportagem 



na pág. 29). "O Extra está entre nossos quatro maiores clientes, ao lado de Skol, Brahma e Claro, 
ocupando a terceira posição neste ano em volume de negócios, com 15% de participação na 
receita", detalha Ivan Marques, sócio e gerente geral da F/Nazca.  
Além do trabalho "braçal" de varejo, a agência contou com a sorte de assumir a comunicação do 
cliente em um momento de reformulação do conceito da marca e das lojas. Entre as grandes 
mudanças do Extra está a incorporação da marca Eletro, que mudou o mix de ofertas de produtos 
na cadeia. Sob esse conceito, a F/Nazca passou a posicionar o Extra como "O hipermercado da 
família brasileira". "Hoje o supermercado tornou-se um espaço de ampla cobertura de produtos, 
basta ver como esse canal está ganhando importância para segmentos como o de aparelhos 
celulares", diz Marques.  

Migração da indústria 

Após uma histórica briga entre fornecedores e lojas, em que o primeiro grupo liderava a 
comunicação de marcas, deixando ao segundo o esforço promocional, o peso do varejo no atual 
cenário econômico está provocando a migração de verbas da indústria. "O varejo tem procurado 
cada vez mais nas negociações trazer o fornecedor para dentro das campanhas, com um aumento 
da verba cooperada, o que mostra a importância crescente desse canal na construção de marcas", 
ressalta Álvaro Esteves, diretor de planejamento da Giovanni,FCB, que atende a rede Sendas e, 
desde o início do ano, a rede de drogarias Pacheco, com 180 lojas, a maior do Rio de Janeiro.  

Um dos motivos que podem explicar essa migração é o aumento da profissionalização do 
marketing dos anunciantes varejistas apontado pelos executivos de agências. "A qualidade 
profissional atingiu um nível exemplar e mais atento ao planejamento. Hoje, a agência participa 
de todas as discussões estratégicas", resume Marques, da F/Nazca. 



 
Propaganda de varejo cresce 29% e garante a rentabilidade das agências  

 

Estagnação com expansão 
Comércio investe em novas lojas para ganhar escala 
  
 
Em setembro, pelo quinto mês consecutivo, o comércio varejista de São Paulo registrou queda 
nas vendas, fechando com retração de 3,48% em relação ao mesmo período de 2002. No 
acumulado de janeiro a setembro, a queda é menos acentuada, de 0,25%. De acordo com a 
Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP), responsável pelo levantamento, 
apesar de os resultados negativos serem cada vez menores - -8,55%, em maio; -6,75%, em 
junho; -5,7%, em julho; -4,9, em agosto -, o setor deverá fechar  este ano com desempenho 
igual ao de 2002. 
 
No entanto, a queda nas vendas não tem levado as grandes redes de varejo de bens duráveis e 
não-duráveis a adiar investimentos programados para sua expansão. A abertura de novas lojas 
tornou-se fundamental para garantir ganhos em escala, preços que atraiam consumidores e poder 
de fogo nas negociações com fornecedores de produtos e mídia. 
 



A rede de supermercados Smart, do grupo atacadista mineiro Martins, por exemplo, anunciou na 
semana passada que irá incorporar em novembro, de uma só vez, 127 lojas na Grande São Paulo 
e, até o final do ano, outras 70 no interior do Estado. Com apenas três anos de atividade, a rede 
terá 510 pontos-de-venda espalhados por São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás e no Distrito 
Federal. Em troca da fidelidade de compras, o grupo atacadista oferece a pequenos varejistas a 
oportunidade de associação a uma marca forte, com poder de barganha junto aos fornecedores e 
acesso a crédito. 
 
A Lojas Americanas também está se movimentando. A empresa inaugurou até agora dez pontos e 
tem planos para outros cinco até o final do ano. Além das lojas tradicionais, a varejista lançou a 
primeira unidade da Americanas Express, que segue conceito semelhante ao das lojas de 
vizinhança de setor supermercadista - são menores e localizadas em pontos de rua. Outros dois 
estabelecimentos do gênero deverão ser inaugurados até o fim de 2003. 
 
"Essa movimentação é uma necessidade. As empresas precisam ter músculos para crescer. Até 
pelo poder de compra de produtos e publicidade, é preciso ter um volume alto de vendas para 
poder negociar melhores preços e condições de pagamento", diz Cláudio Raymundo, gerente de 
marketing do Magazine Luiza. 
 
Segundo Raymundo, o Magazine Luiza deve fechar o ano com 180 lojas - interior de São Paulo, 
Paraná, Mato Grosso e Minas Gerais -, 50 a mais que em 2002. "O varejo tem que estar presente 
de forma consistente nos mercados nos quais atua. É um setor que precisa marcar posição física e 
estar constantemente ofertando na mídia, e sempre presente na lembrança do consumidor. Não 
pode abrir espaço para a concorrência, que é bastante ágil e agressiva", diz o executivo. 
 
Para Décio Pedro Thomé, diretor adjunto da Lojas Colombo em São Paulo, com a diminuição das 
margens de lucro, a inadimplência ainda em níveis relativamente altos e as taxas de juros 
elevadas, só resta às empresas aumentar a rede e o faturamento para ganhar em escala. Além 
disso, avalia, o fechamento de grandes redes, como Mesbla, Mappin e G.  Aronson, facilitou o 
acesso a bons pontos-de-venda em territórios antes difíceis de entrar, como a cidade de São 
Paulo. 
 
Na semana passada, a Lojas Colombo, de origem gaúcha,  inaugurou sua primeira unidade na 
capital paulista e deve abrir a segunda ainda este ano. O investimento faz parte dos planos da 
empresa de abrir 22 novas lojas em São Paulo até o final de 2003 - até agora, já foram 17. A 
expansão no Estado começou em 2000, por Assis, e deve terminar o ano com 65 unidades 
paulistas. Em todo o País, tem cerca de 320 - Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São 
Paulo. 
 
A expansão física das grandes redes está levando ainda ao aumento dos investimentos em 
marketing. Clarissa Saldanha, analista de varejo do banco Brascan, diz que em momentos de 
estagnação econômica as campanhas são importantes ferramentas para compensar a queda do 
tíquete médio de compra com maior fluxo de clientes.    (AC e DS) 
 

As 15 maiores verbas 
     Jan/Set Jan/Set Variação 
    2002 2003 (%) 
Casas Bahia 181,3 472,0 160,3 
Pão de Açúcar 120,0 208,5 73,7 
Ponto Frio 85,9 113,5 32,1 
Fiat 102,4 110,5 7,9 
GM 93,3 109,6 17,4 
Marabraz 104,4 101,2 -3,0 
Ford 71,6 83,5 16,6 



Casa e Vídeo 72,5 82,5 13,7 
Carrefour 61,6 73,3 18,9 
Insinuante 35,6 73,0 105,0 
Tim Brasil 3,4 72,5 2032,3 
Renault 63,4 69,6 9,7 
Cealj 30,2 68,1 125,4 
Kalunga 50,7 66,8 31,7 
Volkswagen 52,8 66,5 25,9 
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