
Magazine Luiza vende R$ 10 mi em 5 horas em ação-relâmpago 
 
Há duas semanas, o varejo viveu, segundo Luiza Helena Trajano, superintendente do Magazine 
Luiza, o pior momento de vendas dos últimos anos. Para sair do sufoco diante da falta de 
compradores, ela correu atrás dos consumidores fiéis. Por meio de uma rápida campanha em 
rádio, convocou os "clientes ouro" — os bons pagadores do seu cadastro — para que fossem às 
lojas abertas com exclusividade para eles no domingo. Resultado: faturou R$ 10 milhões em 
apenas cinco horas. Salvou a semana. 
 
A ação de marketing do Magazine Luiza mostra uma tendência que deve ganhar espaço neste 
período de desaquecimento da economia. 
 
Para garantir negócios em época de retração de consumo, as empresas tendem a gastar maior 
parcela da verba de propaganda com o cliente cativo.  
 
Há um cálculo do americano Philip Kotler, espécie de guru do marketing, que mostra que a 
conquista de um novo cliente requer investimentos entre cinco e sete vezes maiores do que a 
manutenção do cliente da base. 
 
"O custo para se conquistar novos clientes está ficando exorbitante", admite Hugo Janeba, 
vice-presidente de Marketing da Vivo. É bem verdade que, no caso das operadoras de 
telefonia, a acirrada disputa por espaço no mercado, em especial com a chegada da 
concorrente Oi a São Paulo, mais do que justifica cuidados para evitar a debandada de 
consumidores.  
 
A Vivo pôs no ar na semana passada uma campanha criada pela agência Young & Rubicam que 
procura valorizar sua parceria com clientes.  
 
"O comercial mostra como queremos ficar mais próximos", diz Janeba. "Nosso próximo passo 
será demonstrar isso na prática. Temos de valorizar a base que nos sustenta."  
 
Nessa mesma linha, Isabelle Perelmuter, vice-presidente de Planejamento da FischerAmérica, 
diz que, em momentos de crise econômica, os canais de mídia de massa tornam-se caros para 
os anunciantes.  
 
Por isso, o caminho mais eficiente para aplicar os recursos, mais escassos, é procurar a 
eficiência das vendas. O que, para os publicitários, pode também ser pautado por um trabalho 
paralelo de valorização da marca.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 15, 16 e 17 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. B11. 


