
Com 28 lojas no Rio de janeiro e uma no Espírito Santo, a Leader Magazine é a terceira maior rede

varejista fluminense e um dos principais anunciantes do mercado regional. Criada em 1952 como uma

pequena empresa familiar, a rede cresceu e ganhou os contornos profissionais necessários a qualquer

loja de departamentos, contando hoje com 3 mil funcionários.
Foi justamente este impulso de profissionalismo que levou para a empresa, no fim do ano passado, a

superintendente de marketing Thais Oliveira (marketing@leadermagazine.com.br). Sua missão é con-

solidar o novo posicionamento da marca, expresso no slogan "Sua Vida Mais Bonita", e conduzir a

comunicação da rede de forma unificada, tanto na publicidade quanto em atividades promocionais e

ações nos pontos-de-venda.
Para levar adiante este trabalho, Oliveira conta com 12 anos de mercado e larga experiência no seg-

mento de varejo. Formada em comunicação pela UFRJ, já passou por empresas como Fininvest, Ampla

e Casa Ó Vídeo, onde durante quatro anos esteve à frente da área de marketing.
Nesta entrevista, concedida na sede da Leader, em Niterói, a executiva comenta os prós e contos em

se trabalhar com houses; sustenta que os consumidores do varejo estão cada vez mais procurando encon-

trar o que desejam ser e não o que querem ter, e defende a posição de que a publicidade varejista deve

se preocupar apenas em criar mensagens vendedoras.



Varejo, mexe
com o desejo
ABOUT — Quais são as principais atri-

buições da área de marketing da Leader

e com quais fornecedores de comunica-

ção a empresa tem parcerias estabeleci-

das atualmente?

THAIS OLIVEIRA - A área de marketing
traduz em comunicação as estratégias

comerciais da companhia. Nosso único

parceiro é a Agência3. Ao contrário de
outros varejistas, não trabalhamos com
uma house interna. Nossa expertise é o

varejo, sendo assim, optamos por ter um
parceiro confiável e capaz de materiali-

zar nossa linha de comunicação. Hoje, o
departamento de marketing da Leader

conta com 15 profissionais, distribuídos
entre a gerência de marketing e a gerên-

cia de merchandising visual, que cuida
da comunicação no ponto-de-venda.

ABOUT — Mas esta é uma nova postura

da Leader, pois até recentemente a em-

presa mantinha a house Promovendas,

não é verdade?

OLIVEIRA - A Promovendas foi uma

agência que atendeu a Leader numa épo-
ca em que tínhamos duas fornecedoras
trabalhando simultaneamente. Uma era
a Giovanni FCB, que desenvolvia os con-

ceitos das campanhas, e a outra a Promo-
vendas, que cuidava exclusivamente da

área de encartes, que é uma ferramenta
bastante específica e trabalhosa. No ano
passado, decidimos centralizar as duas
atividades num só parceiro. A Agência3
hoje é responsável por todas as nossas ne-

cessidades de comunicação.
A agência de propaganda tem de ser

o parceiro responsável por resolver
todos os problemas de comunicação do
anunciante. O que nós fizemos este

ano, depois da entrada da Agência 3, foi
um exercício de revisar nossos processos
operacionais para que esta relação entre

agência e cliente pudesse fluir com bas-
tante naturalidade. Temos conseguido

bons resultados, embora ainda não este-
jamos trabalhando com a velocidade
ideal. Esta relação deve ser uma troca
de expertise. A Leader tem proporciona-

do muita coisa boa para a Agência3, co-
mo a experiência de trabalhar com um
grande cliente de varejo. Por outro lado,

a Agência 3 nos tem dado toda a atenção
do mundo, e tem inclusive aumentado
seu quadro de criativos para atender
nossas necessidades determinadas, que
são muito específicas.

ABOUT — Qual sua opinião sobre os vare-

jistas que preferem concentrar sua comu-

nicação em uma house, em oposição aos

que preferem entregar suas contas a agên-

cias externas? Na sua visão, quais as van-

tagens e desvantagens dos dois modelos?
OLIVEIRA — Não dá para misturar as coi-

sas. A nossa expertise aqui na Leader é
fazer varejo, não é criar e produzir pe-

ças de comunicação. O formato do nos-
so negócio permite uma relação saudá-
vel com uma agência, até pelo volume
de peças que se produz mensalmente.

É uma realidade diferente da Casa &
Vídeo, por exemplo, onde eu também

trabalhei. Eles são o maior anunciante

de mídia impressa do Rio de Janeiro, tal-
vez um dos maiores do Brasil. Por este
motivo, talvez o fato de eles manterem
uma house interna garanta a agilidade

necessária. Até porque eles estão muito

mais focados em preço, e quando este é
o foco o anunciante precisa acompanhar

de perto todos os movimentos da con-
corrência e reagir num anúncio que será
publicado no dia seguinte.

Com a house interna o cliente tem

dentro de casa uma estrutura que permi-
te tomar decisões rápidas a curto prazo.



Entretanto, para seguir este caminho, é
preciso ter um volume de comunicação
que o justifique. Por outro lado, a house

traz para dentro da empresa uma estru-
tura que não é relacionada ao seu negó-
cio principal, o que é um complicador.

ABOUT — Como tem se comportado o

investimento em marketing da Leader

nos últimos anos?

OLIVEIRA — Estamos mantendo o nível

de investimentos do ano passado. A di-
ferença é que agora abrimos o ano com
um planejamento muito mais afinado,
o que, com certeza, vai garantir uma
eficiência bem maior na exposição de

imagem da nossa marca. Ou seja, em

2006, com o mesmo investimento, pre-
tendemos atingir uma maior eficácia.

Quais as principais ferramen-

tas de marketing, usadas atualmente pe-

la Leader e quais os objetivos de cada

uma delas?

OLIVEIRA - Basicamente, 80% do que

investimos vai para a mídia televisão.

Usamos a TV para fazer o lançamento
de todas as nossas campanhas promo-
cionais. Os outros 20% são pulverizados
em rádio, outdoor e outros meios,

dependendo dos objetivos pontuais de
comunicação da rede.

Além disso, trabalhamos com encar-
tes nos pontos-de-venda, que também

são criados pela Agência3. Mais recen-
temente, para o lançamento da coleção
de outono, estabelecemos uma parceria

com a Editora Abril e criamos um
encarte que não é exatamente uma
revista, mas traz um pouco de conteúdo
para a comunicação de encartes da
Leader, que, até então, era basicamente

promocional, destacando somente pro-
dutos e preços. Esta ação nos rendeu
um feedback muito bom dos nossos

clientes e parceiros comerciais, motivo
pelo qual pretendemos mantê-la.

A primeira edição desta publicação

teve tiragem de aproximadamente 600
mil exemplares e foi distribuída nas nossas
lojas. A parceria com a Abril foi muito
bem-sucedida, e vai se repetir no novo

encarte que será distribuído no Dia da
Mães. Qualitativamente falando, estamos
muito satisfeitos e nos organizando para
tentar viabilizar este produto outras vezes.

ABOUT - Qual a importância de os anun-

ciantes investirem em estratégias que

aliem suas marcas à oferta de conteúdo

aos consumidores?
OLIVEIRA — As revistas customizadas,

como o mercado vem chamando, têm
diversas vantagens, entre elas a chance

de criar um relacionamento de longo
prazo com o consumidor, já que o anun-

ciante está oferecendo um conteúdo que
é de interesse direto do seu público. Esse

tipo de comunicação também serve para
chamar a atenção dos consumidores que
até então não tinham percebido a sua

marca, loja ou a empresa como uma
oportunidade de fazer bons negócios.

ABOUT — Como você avalia a publicida-

de varejista criada e produzida no Brasil

atualmente?
OLIVEIRA — O varejo segue uma grande

tendência de comportamento do consu-
midor hoje em dia. As pessoas conso-

mem não aquilo que querem ter, mas o
que as aproxima do que desejam ser.
Esta máxima é de muita propriedade

para o varejo porque as empresas vare-
jistas, de forma geral e não só no Rio de
Janeiro, têm a vantagem de conhecer,

por meio dos hábitos transacionais e de
operações comerciais de compra e
venda, um pouco do comportamento
de consumo e das preferências da popu-

lação. Isto, por si só, auxilia muito no
direcionamento de todas as campanhas
publicitárias e das opções de marketing.

ABOUT — Qual sua posição ante as críti-

cas de que a publicidade varejista não

tem contribuído para melhorar a quali-

dade criativa do mercado brasileiro, já

que é pouco ousada e muito imediatista?

OLIVEIRA — O mercado varejista tem de
sair um pouco de cima do muro. Não
estamos preocupados com o comercial

vencedor de prêmios. O varejo, como
um todo, trabalha com uma receita bas-

tante apertada, por isto, precisamos ape-
nas de comerciais vendedores. E se for-
mos parar para pensar, existem vários

cases bem-sucedidos no Brasil, como o
da Casas Bahia, que teve uma tática
bastante agressiva e colheu bons resul-
tados; o do Ponto Frio e também o da
Leader, com esta nossa nova linha de

comunicação. O caminho do varejo
tem de ser este mesmo, fazer uma co-
municação voltada para os resultados.

ABOUT — Como manter os objetivos de

gerar vendas imediatas sem tirar da

comunicação varejista as necessárias
doses de ousadia e criatividade capazes

de construir marcas mais desejadas?

OLIVEIRA — Isto depende do parceiro de

comunicação que o varejista escolhe.
Dá para fazer as duas coisas, e este é o

caminho que a Leader vem trilhando.

Falando um pouquinho da nossa nova
linha de comunicação, a encomenda
que fizemos à Agência3 era justamente
a de encontrar um tom de mensagem
que ao mesmo tempo funcionasse
como um chiclete na cabeça do consu-

midor, ou seja, que desse a ele a cons-



ciência de que é a Leader quem está se

comunicando com ele, mas sem perder
o apelo promocional. Ou seja, com o

conceito "Sua Vida Mais Bonita" esta-
mos trabalhando o lado aspiracional,
porque somos moda, ao mesmo tempo

não perdemos de vista a necessidade de
comunicar ao consumidor que aqui ele

faz um bom negócio.

ABOUT — Pelo que você observa atual-

mente, o relacionamento entre clientes

de varejo e agências tende a ser ainda

mais turbulento que a média já instável

do mercado publicitário? Como manter

uma relação saudável perante o ritmo

frenético do varejo?

OLIVEIRA — Ser agência de um cliente

de varejo é por si só um desafio. O ca-
lendário promocional é bastante exten-
so, estamos sempre desenvolvendo duas
ou três campanhas ao mesmo tempo.
Mas, no nosso caso, temos tido bastante

sucesso na relação com a Agência3. Os
sócios da agência participam do nosso
cotidiano e do desenvolvimento de nos-

sas campanhas, o que nos tem dado a
segurança de que realmente eles têm
colocado o melhor de suas equipes na
criação de nossos trabalhos.

ABOUT — Como o marketing da Leader

trabalha as diversas marcas próprias

comercializadas pela rede? Não é mais

difícil atrair o consumidor de moda com

uma etiqueta menos conhecida?
OLIVEIRA — Foi uma opção da compa-
nhia trabalhar com marcas próprias,

mas isto ainda não é enfatizado pela
comunicação. Desenvolvemos coleções
pensando no tipo de comportamento
retratado por cada uma das nossas mar-
cas, e nossa intenção é continuar apos-

tando nelas. Entretanto, ainda não te-
mos planos de como inseri-las na

comunicação da Leader.

ABOUT — Como você avalia a concorrên-

cia atual no mercado varejista no qual a

Leader compete?

OLIVEIRA - A Leader tem um formato

particular de negócio, por isso não te-
mos um concorrente direto. Competi-
mos, na verdade, por categorias. Na
área de vestuário temos alguns concor-

rentes; no segmento de cama, mesa e
banho, temos outros; em utilidades do-

mésticas, outros etc. Apesar disso, a con-
corrência é sempre acirrada. Em qual-
quer mercado a empresa precisa estar

atenta a todos os movimentos.

ABOUT — Quais são os principais objeti-

vos da Leader para 2006 e como a área

de marketing pretende contribuir para

que eles sejam atingidos?

OLIVEIRA - Tudo gira em torno do
grande desafio de consolidar nosso novo
posicionamento de marketing traduzi-
do pelo slogan "Sua Vida Mais Bonita".

Os próximos passos serão no sentido de
manter esta linha de comunicação, que
adotamos desde o carnaval deste ano.

Vamos dar continuidade, levando-a
também para o ponto-de-venda. Nossa
idéia é que o cliente perceba uma

mesma empresa, independentemente
dos pontos de contato. Seja por meio
dos produtos, seja por intermédio da
experiência de compra, dos comerciais
de TV, a idéia é que ele não tenha dúvi-

da de que é a Leader quem está propor-
cionando aquela experiência.

ABOUT — Como você se interessou pela

área de marketing?

OLIVEIRA — Sou a ovelha negra de uma
família na qual todo mundo atua na área

de direito. Mas sempre gostei de falar
muito. Desde a época de colégio tinha
uma paixão pela maneira como as pes-
soas podem se relacionar, seja construin-
do ou desconstruindo relacionamentos.

Este foi o primeiro fator que me levou a
escolher a área de comunicação. Hoje,

sou apaixonada pelo que faço. Sou apai-
xonada por gente, por produto, e o
melhor lugar para um profissional com

essas características é o varejo.

ABOUT — Existe alguma diferença entre

o profissional de marketing que se dedica

à área de varejo e o que cuida da comu-

nicação de marcas?

OLIVEIRA - A grande diferença do
varejo é que você precisa tomar deci-
sões muito rápidas. O varejo exige obri-

gatoriamente pessoas 100% comprome-
tidas com o negócio e absolutamente
dinâmicas. Todo mundo que trabalha
numa equipe de marketing de varejo
precisa ser capaz de desempenhar

todas as funções imagináveis de uma
carreira de marketing. ©
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