
Nos seis primeiros meses de 2009, o varejo brasileiro investiu
R$ 7 bilhões em publicidade. A alavancagem rápida das vendas
é o principal benefício

POR JÚLIA ZlLLIG

egundo o Ibope Mídia, o varejo foi o setor que liderou
o investimento em publicidade, com um total de R$ 7
bilhões nos seis primeiros meses de 2009. O setor so-
zinho detém 25% do investimento total feito no Brasil
em propaganda. O destaque fica por conta das lojas de
departamento, com R$ 2,7 bilhões.

A Casas Bahia, maior anunciante do País, direcionou
nos primeiros meses de 2009, R$ l ,4 bilhão. Marca pre-
sença agressiva em jornais, revistas, rádio e emissoras

de TV, atingindo um público cada vez mais extenso. A re-
ceita também é seguida pelos concorrentes. Todos atrás
do resultado rápido, principal benefício da propaganda
de ofertas que caracterizou o forte do setor. "A propa-
ganda do varejo é mais direta. Se a ação é para divulgar
uma oferta você vê o retorno no dia seguinte na boca
do caixa", resume Alcir Gomes Leite, vice-presidente da
DM9DDB agência que tem clientes de pesa da setor
como Ponto Frio e Tok Stok. O retorno é muito rápido,
até porque a oferta tem data para terminar. "A mensa-
gem precisa chegar Voando' ao público-alvo".

Se o ponto forte são de fato as campa-
nhas promocionais e sazonais, com apelo
de preços e prazos de pagamento para au-
mentar o tráfego de pessoas nas lojas, há
quem busque fortalecimento de marca no
longo prazo, como fazem Pão de Açúcar,
C&A, Renner, O Boticário e Natura. "En-
tretanto, na cultura do varejo, a eficácia
normalmente é atrelada a resultados de
curto prazo, ou seja, ações e mídias capa-
zes de aumentar as vendas já no dia se-
guinte", enfatiza Alberto Serrentino, sócio
da GS&MD.



A principal referência
de uma boa
campanha para o
varejo é a loja cheia

Mais do que levar o consu-
midor para dentro da loja, o
papel da propaganda, segundo
Alcir, deve ser inserir a marca
dentro do coração do consu-
midor. "Quando isso acontecer,
o varejo terá chegado a uma
equação ideal. Afinal existem
outros aspectos, além do pre-
ço, que fazem o consumidor se
identificar com a marca", diz ele
que acredita que um mergulho
profundo no universo do varejo

é crucial. "A dinâmica é mui-
to acentuada, a agência de
publicidade deve se en-
volver de verdade, ajudar

inclusive na abordagem
da força de vendas".

Na DM9DDB, o
executivo conta
com colabora-

dores que vieram
do varejo. "São pes-

soas que conhecem
a operação. Nossa equi-

pe viaja para fora em busca
de novidades e apresenta isso
semanalmente na agência".

ONDE ANUNCIAR?
Uma das principais redes

de material de construção do
País, a Leroy Merlin, opta pela
política do silêncio quando o
assunto são números. Mas se
sabe que a empresa investe
pesado em propaganda. E quer
mesmo é ver a casa lotada de
clientes. "A principal referência
de uma boa campanha para
o varejo é a loja cheia. Todo
o esforço é canalizado para a

Marcelo Benez, da
"Folha de S.Paulo"
"Do total de anúncios
veiculados no jornal,
30% são de varejistas"

O PODER DO TABLOIDE
Pesquisa do Instituto Data Popular fez

algumas descobertas em relação à aceitação
dos tablóides:

Redes de supermercados que enviam
tablóides para residências possuem maior
cobertura nas camadas superiores, com
73,8% em A e B, 72,3% em C, e 58,3
em D e E.
Embora a distribuição dos tablóides
promocionais seja melhor realizada
no topo da pirâmide, eles encontram
sua melhor aceitação nos domicílios
da classe D e E.
Entre a baixa renda, 35% das classes D e
E gostam de recebê-los em casa. Já entre
o topo da pirâmide apenas 26,2% aceitam
bem o material.
Quanto mais baixa a renda, mais o
tablóide direciona a venda, O estudo
contrastou a cobertura da entrega com
o comportamento do consumidor após
receber o tablóide. São as camadas da
base da pirâmide, ou seja, 48,3% de D e
E, e 39,7% de C que afirmaram ir a vários
supermercados para aproveitar ofertas de
cada um, porcentual que desce para 32%
em A e B.



obtenção de resultados e metas. Se a empresa atin-
ge seus objetivos e o cliente sai satisfeito tem-se a
certeza de que a campanha foi bem-sucedida", diz
Carla Ramos, gerente de marketing da empresa. Na
hora de escolher onde anunciar, a Leroy Merlin foca
em canais de acordo com o momento vivido pelo
País. "A TV é grande aliada, pois gera notoriedade
da marca e tráfego na loja. Os tablóides geram re-
sultados importantes, pois são na verdade um con-
vite para o cliente vir até a loja", avalia Carla.

A busca por canais de comunicação para veicular
sua propaganda leva o varejo a avaliar a decisão de
escolha baseada na abrangência do seu público-alvo.
Historicamente, o jornal é muito utilizado pelo setor
para anunciar grandes promoções, ofertas, entre ou-
tros. Segundo Marcelo Benez, diretor de propaganda e
noticiário da "Folha de S. Paulo", a cre-
dibilidade e a portabilidade levam o
varejo a focar no jornal. "O consu-
midor pode levar para onde quiser.
Somado a isso, por ser mídia diária,
o jornal possibilita a divulgação de
ofertas perecíveis, com data
de validade, o que já não
acontece com as revistas,
que não têm tanto esse
lado do imediatismo",
observa Benez, que tem
no varejo um importante
aliado. Do total de anún-
cios veiculados na "Folha",
30% são de varejistas, em
grande parte de eletroeletrô-
nicos, telefonia e veículos. A
maioria com uma freqüên-
cia impressionante. "Para a
atividade, essa freqüência é
importante", verifica. O conte-
údo também merece atenção,
embora, na maioria das vezes, o
que interessa mesmo é o preço.
"Ele vai se diferenciar se mostrar
o produto de um jeito novo, e
trazer informações completas". Se
essa combinação
for bem-sucedida,
ponto para o vare-
jo. Mais clientes,
novas vendas.
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