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Com uma campanha de marketing que representa um investimento recorde entre os já 
aplicados pela empresa no setor, o Magazine Luiza afirmou, na última sexta-feira, que aplicará 
neste ano R$ 60 milhões em mídia, 20% a mais do que o aporte feito no ano passado. A ação 
da empresa envolve uma campanha que entregará dois caminhões em prêmios aos 
consumidores. No total, 21 consumidores serão sorteados e 42 famílias serão contempladas na 
volta da campanha popular Caminhão do Faustão. 
 
A promoção, que foi lançada neste domingo, será estendida até o dia 8 de janeiro de 2009. A 
cada R$ 50,00 em compras de produtos ou serviços do Magazine Luiza, o cliente receberá um 
cupom, que poderá ser preenchido e depositado na própria loja, de acordo com comunicado 
oficial da empresa, sobre esta ação. 
 
Segundo Frederico Trajano, diretor de Vendas e Marketing da Rede, a empresa está investindo 
20% a mais do que no ano passado, apesar de em 2007, a rede também ter trabalhado com 
uma grande promoção, chamada de 50 anos. 50 casas. "O Grupo vem se destacando cada vez 
mais no cenário nacional como uma companhia varejista de maior atuação promocional do 
Brasil. Nossa meta é inovar e surpreender o cliente em todos os sentidos, do ponto-de-venda, 
passando pelos serviços, até chegar às ações de marketing", afirma Trajano. As campanhas da 
rede são assinadas pela Etco Ogilvy, agência do Grupo Ogilvy Brasil. 
 
Os sorteios vêm acompanhados de uma campanha publicitária que começou com um teaser, 
coordenado pela agência de promoções CC&M, e também com o lançamento do site "que 
caminhaoeesse.com". Os veículos rodaram por diversas cidades onde a empresa tem loja, 
fazendo a divulgação de um blog, no qual as pessoas podem opinar sobre a real finalidade dos 
caminhões e ainda interagir, postando fotos e comentários. No último domingo é que foi 
revelada a finalidade dos caminhões e explicada a promoção. 
 
Atualmente, o Magazine Luiza possui 392 lojas distribuídas em sete estados (São Paulo, Minas 
Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina). Algumas 
estratégias de marketing da rede já são tradicionais, como a campanha "Só Amanhã", na qual 
produtos específicos são vendidos com preços muito abaixo dos praticados no mercado, e a 
"Liquidação Fantástica", que acontece sempre no início do ano, com descontos de até 70%. 
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