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eio & Mensagem Re
gional — Que análise o senhor faz do setor varejista no 
interior de São Paulo? A que atribui esse desempenho em 
sua região? 

Rogério Bruxellas — Podemos dizer que o interior 
de São Paulo é hoje o mercado mais concorrido do 
Brasil. Todas as grandes redes de varejo estão presentes 
aqui e, somando-se às cadeias locais, o ambiente merca
dológico está cada vez mais competitivo. Para ter uma 
idéia, Franca, que é nossa cidade-sede, conta hoje com 
dez redes, atuando no mesmo ramo e vendendo para 
uma população de 350 mil habitantes. É uma concor
rência proporcionalmente maior do que em algumas 
capitais. Mesmo assim nosso desempenho é muito 
bom, pois temos uma marca bastante forte, em virtude 
da nossa agressiva política comercial, de campanhas 
de marketing diferenciadas e do tratamento humano 
aos nossos clientes. 

M&M Regional — A rede era composta, até março, 
por 352 lojas distribuídas em sete Estados. Quantas 
dessas unidades estão no interior e no litoral de São 

Paulo? Que percentual essas unidades representam no 
faturamento? 

Bruxellas — Do total de lojas 41% estão localizadas 
no interior de São Paulo e representam 38% do nosso 
faturamento. 

M&M Regional — Qual é o maior mercado da em
presa? Por quê? 

Bruxellas — Se formos analisar por cidade, Porto 
Alegre é o nosso maior mercado. Campinas vem logo em 
seguida, e é o nosso maior mercado no interior de São 
Paulo. Essas cidades têm um grande número de lojas e 
forte potencial de consumo. 

M&M Regional — Quais são os planos do magazine 
para este ano? Pretende inaugurar quantas lojas? 

Bruxellas — Agora em 2007 o Magazine Luiza 
completa seus 50 anos e planeja a abertura de mais 70 
lojas. Um dos novos mercados que vamos atingir é Belo 
Horizonte, consolidando nossa presença no Estado de 
Minas Gerais, que já tem 47 unidades. 

M&M Regional - As estratégias mercadológicas do 
Magazine Luiza são regionais? Ou a mesma estratégia 
vale para todos os Estados onde a rede está presente? 

Bruxellas — Nossa estratégia é global, mas agimos 
localmente. Temos uma linha estratégica para toda a 
rede, mas desenvolvemos ações táticas regionalizadas 
também. Em cada região temos uma necessidade di
ferente, por exemplo, concorrentes locais e cenários 
econômicos distintos. 

M&M Regional — Quais são os principais valores 
agregados na marca Magazine Luiza? E como se chegou 
a esse diferencial? 

Bruxellas — Nosso principal diferencial está na 
forma de atender nossos clientes. Em nossas peças pu
blicitárias sempre valorizamos os detalhes dos produtos 
e a felicidade que eles podem proporcionar aos nossos 
clientes. Em 2005, quando a concorrência no varejo se 
tornou ainda mais acirrada, reformulamos nossa marca 
e lançamos o slogan "Vem ser feliz", provando que, além 
de oferecer bons preços e atendimento diferenciado, 
sabemos que um cliente bem tratado precisa se sentir fe
liz. Seguindo essa tendência, até os produtos ganharam 
novas denominações. Geladeira, por exemplo, passou 
a ser chamada de porta-gostosura e sofá, de sossego. 
Na seqüência, criamos o conceito "Felicidade já". Com 
ele, a empresa encerrou a fórmula cansativa usada pelo 
varejo, de se fixar apenas em preço e produto. Neste ano 
estamos promovendo sorteios para realizar o maior so
nho do brasileiro: a casa própria. Sortearemos 50 casas 
até o fim do ano para comemorar o cinqüentenário do 
Magazine Luiza. 

M&M Regional — Como é a política de relação com 
a comunidade? A empresa investe em ações nessa área? 
Quais são os principais resultados? 

Bruxellas — Nossa atuação com a comunidade é 
muito forte em todos os mercados. Cada gerente conta 
com uma verba própria para utilizar em eventos que 
aproximem o Magazine Luiza da comunidade local. 
Além disso, nas cidades onde temos as Lojas Virtuais 



— outro projeto pioneiro, no qual as vendas ocorrem 
por meio de terminais multimídia —, montamos os 
Centros de Promoção. Neles são realizados cursos de 
idiomas, com preços subsidiados, e ações em parceria 
com nossos fornecedores, como aulas de culinária. Em 
Franca (SP), cidade que abriga nosso escritório central, 
patrocinamos o projeto Click da Educação. Por meio 
de um ônibus equipado com computadores, ministra
mos cursos de informática nas comunidades de baixa 
renda. Os principais resultados dessas iniciativas são 
a aproximação com as pessoas e a contribuição para o 
desenvolvimento de uma sociedade mais saudável. 

M&M Regional — A lojas virtuais Americanas.com 
e Submarino oficializaram a fusão de suas operações 
no final de 2006. Esse negócio impactou no comércio 
eletrônico do magazine? Que percentual representam 
as vendas online no faturamento da empresa? 

Bruxellas — Com a fusão entre a Americanas e o 
Submarino, o Magazineluiza.com passou a ser o segun
do maior site de comércio eletrônico do Brasil. Neste 
ano projetamos um crescimento de 100% nas vendas 
online. Nossa operação virtual representa hoje 12% do 
faturamento total da empresa. 

M&M Regional - Como é a politica de treinamento 
de pessoal? Quanto investe nessa área? Como a empresa 
motiva seus funcionários? É possível mensurar o índice 
de fidelização de clientes do magazine? 

Bruxellas — Há nove anos o Magazine Luiza é eleito 
uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, de 
acordo com a pesquisa do Instituto Great Place to Work, 
e, com certeza, o investimento em treinamento, para os 
10 mil funcionários, é primordial. Como a motivação 
é outro fator importante, fazemos questão de oferecer 
bolsas de estudos, ajuda às mães, auxílio à educação 
dos filhos, participação nos lucros e campanhas que 
rendem viagens internacionais aos melhores vendedores. 
O alinhamento da equipe é feito por meio de modernas 
técnicas de comunicação interna, que incluem TV, rádio, 
portal na internet e jornais impressos. Tudo isso, sem 
esquecer, é claro, do calor humano. Todos os funcionários 
da empresa se reúnem às segundas-feiras para conferir 
as metas de vendas, conhecer as novidades e integrar a 
equipe. O rito de comunhão, como é chamado, é uma 
forma de reunir os funcionários em um momento de 
grande alinhamento e sinergia. Com isso, temos um pú
blico fiel. Contamos hoje com mais de 500 mil clientes 
Ouro, que representam cerca de 20% do faturamento 
da companhia. Essas pessoas chegam a esse status após 
cinco compras quitadas no Magazine Luiza. Dessa for
ma é possível ter uma idéia da capacidade da marca em 
transformar consumidores em clientes fiéis. 

M&M Regional - Que análise o senhor faz da co-
lunicação de varejo feita no Brasil? É satisfatória? Na 
ua opinião, é possível agregar valor à marca por meio 
e ofertas e promoções? 

Bruxellas — A maior parte da comunicação de va-
sjo no Brasil está voltada às classes C e D, e isso tem 
Dtal influência no formato atual de propaganda do 
osso segmento. O consumidor de baixa renda muitas 
ezes tem no consumo uma forma de ascensão social 
a comunidade onde vive. Televisão de 29 polegadas, 
máquina de lavar roupa e refrigeradores são encarados 
orno sonhos. Conseguir adquirir um produto desses é 
resultado de esforço e paciência. O público planeja es-
as compras e programa o orçamento doméstico para 
bsorver as prestações. Dessa forma, divulgar preços 
condições de pagamento acaba sendo fundamental 
ara despertar o desejo e diferenciar um anunciante 
e outro. Com isso, a propaganda de varejo acaba 
sendo a mais tradicional da indústria da comunicação, 
pesar de necessário, já percebemos que o consumi-
or está cansado desse formato e acaba confundindo 
s anunciantes em decorrência da similaridade do 
discurso. Acreditamos ser possível fazer diferente. O 
Magazine Luiza levantou essa bandeira há dois anos, 
quando reposicionamos nossa marca e introduzimos o 
conceito "Vem ser feliz", que se reflete na nossa forma 
e anunciar, vender e atender nossos clientes. Nossas 

pesquisas indicam também uma absorção maior das 
nossas mensagens em relação a outros comerciais do 
varejo. Acreditamos que uma marca de varejo não se 
constrói apenas com comunicação. A experiência de 
consumo é fundamental para validar a imagem cons
truída na mídia. De nada adianta ter uma excelente 
comunicação, se no ponto-de-venda o consumidor não 
encontra o que procura. Por isso trabalhamos nosso 
conceito de marca em todos os pontos de contato 
com o público. 

M&M Regional — Como é a relação entre a empresa 
e a Etco, agência que pertence ao mesmo grupo? 

Bruxellas — A Etco não pertence ao grupo Magazi
ne Luiza, e até acabou de se associar ao grupo Ogilvy 
no Brasil. Ela é independente e também atende outros 
anunciantes. Nossa relação com a agência é muito 
boa. São 18 anos de relacionamento. E é exatamente 
pela agilidade que eles se destacam. Oportunidades 
surgem a toda hora no varejo, e rapidez de resposta 
é fundamental para o sucesso de qualquer estratégia 
de comunicação do segmento. A Etco funciona como 
uma agência full service e nos atende em todas as fer
ramentas de comunicação: propaganda, promoções, 
marketing de relacionamento e endomarketing. Ela 
terceiriza a execução de produção de filmes e gráfica, 
por exemplo, como qualquer outra agência. 

M&M Regional - Qual é o valor da verba de co
municação do magazine para este ano? Aumentou ou 
diminuiu em relação a 2006? Por quê? 

Bruxellas — Em 2007 o Magazine Luiza completa 
50 anos e essa data merece um investimento especial. 
Lançamos a maior campanha do varejo, que vai dar 50 
casas até o fim do ano. Em razão disso nosso investimen
to em mídia para o ano deve ser de R$ 50 milhões. 

M&M Regional - Como é a distribuição da verba 
do magazine por ferramenta de comunicação? Que 
segmento merece mais atenção da empresa? 

Bruxellas — Com certeza a propaganda merece 
uma atenção especial. Nosso investimento em televi
são representa 70% do nosso orçamento de marke
ting. Os outros 30% estão divididos em açõ,es locais, 
marketing de relacionamento, pesquisa de mercado 
e material impresso. 

M&M Regional - Qual é a previsão de desempenho 
do magazine para 2007? Vai aumentar ou diminuir? 

Bruxellas — Nosso crescimento estimado para 2007 
é de 31%, reflexo do nosso plano de expansão e de 
nossa campanha "50 anos, 50 casas", que já tem apre
sentado uma forte influência no aumento das vendas. 
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