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O Magazine Luiza apresentou 
na quinta-feira passada a primeira 
de suas lojas na Grande São Pau-
lo. Ela está instalada no Shopping 
Aricanduva, na populosa zona 
leste da capital paulista. A rede, 
que teve origem em Franca (SP) 
há 50 anos, anunciou também a 
abertura de 44 unidades na região 
e no litoral de São Paulo, todas na 
segunda-feira, 22. 

Trata-se da maior ação em-
preendedora do varejo brasileiro 
nos últimos anos. Até dezembro, 
outras oito lojas da rede devem 
ser inauguradas na Grande São 
Paulo. Hoje, a área geográfica em 
disputa tem 150 lojas das Casas 
Bahia e 109 do Ponto Frio.

Com a extensão de seus ne-
gócios à região metropolitana, 
o grupo passa a contar com 
447 pontos-de-venda. O Pro-
jeto Grande São Paulo, que 
tem custo estimado de R$ 150 
milhões, deve prolongar-se até 
2010, quando a rede espera er-
guer as portas de seu 120o pon-
to-de-venda. Para esse e outros 
projetos de expansão, o Maga-
zine Luiza já tem aprovado um 
financiamento do BNDES no 
valor de R$ 75 milhões.

“Sempre soubemos que a 
melhor maneira de ingressar 
nesse mercado seria com um 
volume considerável de lojas, 
bem distribuídas pelos diversos 
pontos da região”, explica Luiza 
Helena Trajano, superintendente 
da rede. O plano de lançamento 
simultâneo das dezenas de lojas 
envolveu mais de 500 profissio-
nais. São 52 mil metros quadra-
dos em área de lojas, 360 horas 
de treinamento para cada novo 
funcionário, R$ 7 milhões inves-
tidos na capacitação de pessoal 
e 420 caminhões mobilizados na 
operação de abastecimento dos 
novos pontos-de-venda.

Investimentos  
em imagem

Em 2008, a rede admite um 
investimento de R$ 60 milhões 
em ações de marketing, 20% 
a mais do que no ano anterior. 
Para ampliar o reconhecimento 
da marca, estendeu a promoção 
“Caminhão do Faustão — Ma-
gazine Luiza” antes mesmo de 
estrear na capital. Um filme, inti-
tulado “Sinais”, procurou trans-
mitir ao público a dimensão do 
empreendimento. 

Criado pela Etco Ogilvy e 
estrelado por Fausto Silva, o 
comercial teve uma versão de 
60 segundos e quatro de 15 se-
gundos. Foram mobilizados 200 
figurantes — entre funcionários 

do magazine e atores — em 
áreas de referência de São Paulo, 
como o Parque do Ibirapuera, o 
Estádio do Pacaembu e a ponte 
estaiada Octávio Frias de Olivei-
ra, que foi interditada por uma 
hora para a gravação de parte 
das cenas.

No rádio, a campanha apos-
tou em figuras conhecidas pelas 
classes populares, como Paulo 
Lopes e Gil Gomes. Para obter 
uma comunicação mais próxi-
ma dos moradores dos bairros, 
foram produzidas peças para o 
transporte público. “Não abri-
mos mão de uma estratégia 
baseada em fortes campanhas 
inovadoras”, afirma o diretor 
de vendas e marketing da rede, 
Frederico Trajano. A idéia é 
continuar utilizando o apresen-
tador Faustão para difundir os 
conceitos da empresa.

Ao inserir-se no mercado da 
Grande São Paulo, o Magazine 
Luiza despertou receio dos con-
correntes e dúvidas entre os es-
pecialistas do mercado. Haveria 
espaço para mais um player no 
já disputado jogo das grandes 
cadeias do varejo? Segundo 
Luiza Trajano, os números da 
economia brasileira são muito 
positivos, com forte expansão 
da classe média. “Precisamos 
valorizar nosso país e o bom 
momento em que estamos vi-
vendo”, afirma. “Mesmo com 
a crise internacional, temos 
totais condições de seguir cres-
cendo consistentemente.”

Antes da implantação das 
lojas na Grande São Paulo, a 
empresa realizou uma série de 
pesquisas com os consumidores 
de 22 bairros. Entrevistou 800 
pessoas, realizou grupos de dis-
cussão e acompanhou homens e 
mulheres em ações de compra. 
Nas áreas das novas lojas, 43,4% 
das pessoas pertencem à classe 

C, 51,1% são casadas, 67,3% 
têm filhos, 37,9% têm entre 
20 e 30 anos e 60% acessam a 
internet regularmente. 

Segundo a pesquisa, 54% dos 
pesquisados compram no bairro 
onde moram. Por problemas no 
atendimento, 47% deixaram 
de comprar em algum esta-

belecimento comercial; 
outros 24,5% abdicaram 
da compra por conta da 
insistência exagerada do 
vendedor. No público vi-
sado, 52,2% compram no 
“carnê”, 19,7% usam di-
nheiro, 16,6% pagam com 
cartão de crédito e 5,9% 
utilizam cartões das lojas. 
No geral, as pessoas estão 
otimistas em relação ao 
futuro da economia.

De acordo com Luiza, 
a garantia do sucesso do 
empreendimento está no 
atendimento diferenciado, 
com um sabor caipira que já 
se tornou a marca da rede. 
A idéia é descobrir do que 

as pessoas realmente precisam e 
ajudá-las na melhor compra.

Ilhas de experimentação
A loja do Shopping Ari-

canduva procura aprofundar 
esse projeto de atendimento 
diferenciado. A unidade propõe 
uma inovação no conceito de 
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Luiza Trajano: “A melhor maneira de ingressar nesse mercado 
é com um volume considerável de lojas”
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vendas no varejo. Além das 
áreas convencionais de com-
pras, 30% do espaço é ocupado 
por sete “ilhas” dedicadas à 
experimentação de produtos, à 
diversão e a serviços de beleza, 
além de um espaço gourmet, 
o Padoca Luiza, com doces e 
lanches artesanais. 

Para montar a loja foi con-
tratada a empresa Criacittá, 
especializada em marketing 
cenográfico, que já atuou na 
promoção Super Casas Bahia. 
As áreas interativas tendem a 
misturar entretenimento e con-
sumo. “Não existe nada assim no 
Brasil ainda”, assegura Nelson 
Rocha, diretor da Criacittá. “Há 
um espaço multifuncional onde 
o cliente pode aprender a fazer 
um bolo ou descobrir finalmente 
como programar seu telefone 
celular”, explica. Segundo ele, 
trata-se também de um con-
ceito que permite ao fabricante 
apresentar detalhadamente seus 
produtos e manter contato dire-
to com os consumidores.

MM 1327 pg45   45 19/9/2008   15:47:25

Text Box
Foto

Text Box
Anúncio

Text Box
JR. Walter Facelta. Magazine Luiza estréia na Grande São Paulo. Meio & Mensagem, São Paulo, a. 30, n. 1327, p. 45, 22 set. 2008.




