
Os varejistas são as companhias
que mais investem em campa-
nhas publicitárias na TV aberta,
de acordo commedição do Ibo-
pe Inteligência. O segmento re-
presentou 44% do volume de
novas veiculações,mostra o ins-
tituto. Em seguida estão cultu-

ra, lazer, esporte e turismo e ser-
viços ao consumidor. Por mês
são lançadas cerca de mil novas
propagandas na televisão.
O Pão de Açúcar está com

uma ação na TV para celebrar o
aniversário da rede. O super-
mercado levará alguns clientes
para Portugal e, para divulgar a
promoção, foi criado um filme
mostrando as belezas do país.
Para a gerente de marketing do
Pão de Açúcar, Flávia Fernan-
des, a TV ainda é omelhor espa-
ço para atingir o público. “Todo

mundo separa uma hora do dia
para ver TV”, disse.
OMagazine Luiza tambémes-

trela os intervalos comerciais
de várias emissoras. Apostando
emhitsmusicais, a empresa es-
pera que o consumidor interaja
com a campanha. O comercial
que está no ar atualmente foi
criado pela agência Etco. A peça
publicitária leva o slogan
“Quemé louca por oferta é Ofer-
tete”, em referência à novela
das 19 horas da Rede Globo,
“Cheias de Charme”.

Outro varejista que está inves-
tindo pesado é a rede Sonda Su-
permercados, que lançou a pro-
moção “Eu Sou Seu Fã”. A rede
contratou o ator Cássio Reis pa-
ra ser o garoto propaganda, e
além disso, eles prepararam um
filme que será veiculado nos in-
tervalos dos principais telejor-
nais e novelas da TV Globo du-
rante todo o mês de agosto.
O Atacadista Roldão também

lançou umanova campanha pu-
blicitária, que foi criada pela
agência Babel, que desenvolveu

três filmes. Eles estão sendo vei-
culados na Rede Globo, SBT, Re-
cord e Bandeirantes, além de
emissoras de rádio, e em jornais
de grande circulação.
O investimento na TV é gran-

de,mas as empresas estão foca-
das tambémnapublicidade digi-
tal. O Carrefour, por exemplo,
lançou uma ação exclusiva nas
redes sociais para divulgar o
e-commerce damarca. Empar-
ceria com uma fabricante de ce-
lulares, o varejista criou umcon-
curso cultural no Twitter. ■

Mais uma vez, o Atacadão segu-
rou a performance do Carre-
four. Devido ao bom desempe-
nho da bandeira no Brasil, as
vendas do grupo francês na
América Latina apresentaram
crescimento real de 8,3%no pri-
meiro semestre deste ano na
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2011. Também impul-
sionado pelo desempenho brasi-
leiro, o lucro operacional da re-
gião subiu 10,1%, chegando a ¤
245milhões. No país, outro des-
taque do período foi a mudança
de parceiro financeiro. O Carre-
four trocou a também francesa
Cetelem pelo Itaú Unibanco.
Mas estes resultados não dis-

farçam a delicada situação pela
qual o grupo passa. Vale lem-
brar que até pouco tempo al-
guns acionistas, sedentos por re-
sultadosmais empolgantes, fize-
ram pressão para que o grupo

vendesse algumas operações pe-
lomundo, inclusive a brasileira.
No entanto, o presidente mun-
dial da varejista, Georges Plas-
sat, afirmou que defenderá a
presença da empresa emmerca-
dos essenciais comoFrança, Bra-
sil e China. “Estamos nos man-
tendo nos países maduros, va-
mos defender nossa posição ne-
les. Outros importantes países
são Brasil e China.”

Mudanças
O executivo disse que será ne-
cessário reestruturar a empresa
e cortar custos no mundo intei-
ro,mas deu poucos detalhes so-
bre como isso será feito. Para
ele serão necessários três anos
para o Carrefour se recuperar.
Os desafios incluem segurar
uma queda de participação de
mercado na França, que respon-
de por 43% das vendas globais,
cortar dívida, além de superar
as dificuldades econômicas na
Itália e Espanha, responsáveis

por quase 20% das vendas do
grupo. Questionado se o Carre-
four tinha algum número para
demonstrar o tamanho do corte
de custos, Plassat desconver-
sou. “Planos de ação sãomelho-
res do que orçamentos.”
O executivo assumiu a presi-

dência emmaio deste ano no lu-

gar de Lars Olofsson. A chegada
dele alimentou esperanças en-
tre os investidores de que o gru-
po finalmente se livraria de
anos de performance abaixo da
média nos principais mercados
europeus, onde hipermercados
enfrentam a concorrência de lo-
jas especializadas e online.

Mais investimento
Plassat também afrimou que a
companhia deve investir mais
até o final deste ano. “Tínha-
mos planejado investir ¤ 1,6 bi-
lhão (US$ 2 bilhões) em 2012,
mas admito que não é suficien-
te”, disse Plassat, descartan-
do qualquer aumento de capi-

tal. “Há outros meios (de fi-
nanciamento da empresa), mas
não direi quais.”
O lucro do primeiro semes-

tre caiu 8,2%, para ¤ 769 mi-
lhões, ante previsão média de
¤ 709 milhões, segundo pes-
quisa com dez analistas, reali-
zada pela agência de notícias
Reuters. A queda refletiu a per-
formance instável de hiper-
mercados na França e a fraque-
za na Ásia, principalmente na
China, onde o Carrefour en-
frentou aumento de custos
com distribuição e mão de
obra. A receita do período cres-
ceu 0,9%, chegando a ¤ 38,8
bilhões. ■ Com Reuters
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AlemãSapcompraAriba, deaplicaçõesde
comércioeletrônico,porUS$4,3bilhões
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Carrefour
levará três
anos para se
reestruturar

Varejistas sãomaiores anunciantesdeTVaberta
Investimento do comércio
para campanhas na TV aberta
é dividido com mídias digitais

Acionistas da Ariba, desenvolvedora de softwares de comércio
corporativo baseado em nuvem, aprovaram a proposta de compra
feita pela Sap de US$ 4,3 bilhões. O negócio, que será submetido
ao crivo de autoridades antitruste, deve ser concluído até o quarto
trimestre de 2012. A oferta, formalizada em março, prevê pagamento
de US$ 45 por ação da companhia com sede na Califórnia.

Plano era investir
¤ 1,6 bilhão em 2012,
mas presidente
admitiu que o
montante não
será suficiente
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NoBrasil, mais uma vez, a bandeira
Atacadão segura as vendas e impulsiona
tambémos resultados na América Latina

Os desafios dePlassat incluemsegurar queda de participação na França e cortar dívida
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 ago. e 1, 2 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




