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Depois do entusiasmo causado pela as-
censão da classe C e do aumento do 

poder de compra dos brasileiros nos úl-
timos anos, o País começa a sentir uma 
desaceleração na economia. Entretanto, 
alguns setores continuam a crescer aci-
ma do PIB, que, em 2012, de acordo com 
o IBGE, teve o resultado abaixo do espe-
rado, apenas 0,9%. Com a desaceleração, 
os investimentos publicitários sofreram 
claramente impacto negativo. Mas, como 
pode ser visto no ranking de investimen-
to publicitário por setores econômicos, as 
verbas publicitárias dos segmentos do co-
mércio varejo continuaram a crescer bem 
acima dos resultados econômicos do País.

“O varejo brasileiro tornou-se muito 
mais maduro nos últimos anos, por conta 
de maior exposição e competição do vare-
jo global e também porque o consumidor 
amadureceu bastante, com mais acesso à 
informação, alternativas de compras e maior 
poder aquisitivo”, explica Marcos Gouvêa de 

SetoreS econômicoS

Prateleira cheia
Varejo não para de crescer e supermercados, moda e  
e-commerce conseguem resultados acima do PIB nacional

Por ROBERTA QUEIROZ

vestimentos publicitários”, diz Serrentino.
Nos últimos anos, algumas áreas do 

varejo se destacaram. É o caso dos bens 
duráveis (eletroeletrônicos), movidos 
por inovação, queda de preço dos pro-
dutos e explosão do consumo digital. O 
segmento de farmácias também tem al-
cançado desempenho acima da média 
do setor. Dados da GS&MD registraram 
que em 2012 os eletroeletrônicos obti-
veram alta de 12,2%, contra 16,6% do 
ano anterior. Gouvêa de Souza aponta 
ainda tecnologia, celulares e materiais 
de construção como os segmentos com 
maior potencial de evolução este ano.

Esse aquecimento tem gerado maiores 
investimentos publicitários, que devem 
crescer. “As empresas estão ampliando o 
faturamento, inaugurando lojas e, natu-
ralmente, as verbas para comunicação au-
mentam”, argumenta Serrentino. A multi-
plicação das mídias e as ações focadas na 
Copa das Confederações podem ser desta-
ques entre as empresas de varejo este ano. 

“Em especial o investimento em mídias 
digitais deverá redistribuir as verbas do 
varejo, com crescente participação dos 
canais digitais como alternativas para 
uma comunicação mais dirigida”, avalia 
Gouvêa de Souza. Os principais varejis-
tas deverão se envolver no clima da Co-
pa por meio de promoções, propaganda, 
material de ponto de venda e pelo uso das 
mídias sociais, a fim de criar motivações 
adicionais para a compra efetiva de pro-
dutos e, principalmente, tirar proveito do 
interesse que o evento provoca.

Carrinho de compras
Desde 2007, o segmento de supermer-

cados vem apresentando resultados posi-
tivos em valores reais. “São empresas que 
ascendem à média de 5% ao ano. Assim 
como outros segmentos do varejo, os su-
permercados têm se beneficiado da as-
censão da classe C e do maior nível de 
empregabilidade no Brasil”, observa Flávio 

Making of de comercial da C&A e ação Fashion Like (no destaque): rede aposta em parcerias com estilistas e fatura prêmios de publicidade 

Souza, conselheiro do Instituto para o De-
senvolvimento do Varejo (IDV), formado 
pelas 39 maiores empresas varejistas em 
atuação no mercado nacional, responsá-
veis por um faturamento de R$ 100 bilhões.

Segunda a consultoria GS&MD — Gou-
vêa de Souza, especialista em varejo, mar-
keting e distribuição, há aproximadamen-
te uma década o setor evolui com núme-
ros significativos. “Mesmo quando tive-
mos um ano não muito bom, como 2012, 
com um PIB de 0,9%, o varejo cresceu 
8,9%”, aponta Alberto Serrentino, sócio-
-diretor da GS&MD. Para este ano, a ex-
pectativa é de aumento menor. “A previ-
são é que o PIB de 2013 será de 3% e es-
peramos que o varejo suba para  6,5% 
comparado a 2012”, arrisca.

Essa desaceleração, conforme ele, é re-
flexo das dificuldades enfrentadas pelo go-
verno para ampliar os investimentos no 
Brasil e o aumento da inflação, que deve 
provocar medidas de contenção. “Tudo is-

so faz que caia um pouco o vigor do seg-
mento, mas, apesar dessas dificuldades, 
ainda assim é um desenvolvimento alto”, 
afirma Serrentino. Gouvêa de Souza, do 
IDV e também da GS&MD, concorda que 
o varejo deverá continuar elevando-se nos 
próximos anos, porém, não de maneira tão 
expressiva. “Os fatores que alavancaram es-
se crescimento foram o aumento da renda 
real, emprego e crédito, que não irão evo-
luir mais tão significativamente como nos 
últimos anos”, explica.

O varejo é o setor anunciante de maior 
peso no País e o fato de estar em amplia-
ção e se consolidando possibilita que a ca-
pacidade de investimento em publicidade 
também aumente. “Antes, a indústria era 
o grande anunciante brasileiro, o esfor-
ço e a demanda vinham desse setor. Hoje 
existem grupos de varejo que promovem 
demanda e inovações e tornaram-se mo-
la propulsora da economia, o que impac-
tou diretamente na distribuição dos in-

Anúncios do Extra brincando com o preço do tomate e as “ofertetes” do Magazine Luiza
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Tayra, gerente de economia da Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras). Em 
2012, o segmento atingiu 5,3% e, mesmo 
em anos de crise, como 2008, apresen-
tou resultado positivo da ordem de 9%.

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) é o segun-
do maior anunciante do setor de varejo no 
Brasil, com investimento de mais de R$ 300 
milhões. “O grupo sabe da importância da 
publicidade para o negócio. Investimos ho-
je em todas as mídias e nos principais veí-
culos de comunicação do País, tanto onli-
ne como off-line. Nosso plano de mídia é 
estrategicamente estruturado pela PA Pu-
blicidade, em conjunto com a área de ma-
rketing da companhia”, afirma Cecília Gur-
gel, diretora de marketing do GPA.

A empresa vem acompanhando o de-
senvolvimento das redes sociais e está 
presente por meio de páginas das mar-
cas Extra e Pão de Açúcar, no Facebook 
e YouTube, além das marcas exclusivas 
Taeq, Casino e Club des Sommeliers, no 
Facebook. “A comunicação para esses ca-
nais é feita de forma diferenciada, respei-
tando as diferenças que o formato exige. 
Um dos exemplos mais recentes de uti-
lização desse canal como forma de inte-
ração, foram as brincadeiras realizadas 
com o preço do tomate”, conta Cecília.

No momento em que o produto era 
alvo de interações nas redes sociais por 
causa do preço, o Extra percebeu a opor-
tunidade e fez uma oferta de tomate, com 
frases como “é hoje que o misto-quente 
vira Bauru”. As postagens conseguiram 
repercussão positiva entre os internau-
tas, além de contribuir com as vendas 
do produto nas lojas físicas e no deli-
very de alimentos.

A bandeira Extra, também pertencen-
te ao GPA, investiu em Grazi Massafera, 
protagonista da novela das 18h da TV Glo-
bo, para representar a moda da marca em 
2013. A atriz estrelou o filme da campanha 
na TV aberta em horário nobre, a partir de 
março, no qual aparece brincando com 
molduras que viram fotos descontraídas, 
vestindo os looks da coleção. Além disso, 
depois do sucesso de vendas das quatro 
coleções exclusivas desenvolvidas no ano 
passado, o Extra renovou a parceria com 
o estilista Marcelo Sommer, que trará no-
vidades ao longo de 2013.

O Extra é ainda patrocinador oficial 
da seleção brasileira de futebol. “Por es-
se motivo, temos um plano de ativação 
da marca Extra ao longo de 2013 e 2014, 
convidando a família brasileira a torcer 
junto pela família seleção”, salienta a di-
retora de marketing do GPA. A comuni-
cação de patrocínio da marca à seleção 
brasileira tem como garoto-propaganda 
o ex-jogador Ronaldo. O Grupo Pão de 
Açúcar está com um plano agressivo de 
expansão. No primeiro trimestre de 2013, 
19 lojas foram entregues, sendo 12 mini-
mercados Extra, três Assaí, dois Extra Su-
permercado, um posto e uma drogaria.

O Magazine Luiza é o quinto maior 
anunciante brasileiro, com investimen-
to de R$ 118 milhões em publicidade. Na 
opinião de Frederico Trajano, diretor de 
marketing e vendas da rede, 2013 será 
mais um ano positivo. “Estamos otimis-
tas, acreditamos que será um ano de cres-
cimento e, particularmente, no caso do 
Magazine Luiza, de colher os resultados 
de toda a integração realizada na empre-
sa no ano passado”, reitera. A empresa vai 
aproveitar o clima da Copa das Confede-
rações para promover a categoria de TVs 
durante o período dos jogos. “Mas acre-

dito que uma mudança mais significati-
va na demanda vem mesmo com a Copa 
de 2014”, avalia Trajano.

Para o executivo, apesar do crescimen-
to do setor nos últimos anos,no Brasil ain-
da há espaço para a ampliação da partici-
pação do varejo formal no PIB. “A exemplo 
de todas as economias fortes no mundo, 
precisamos aumentar a importância do 
setor na economia, o que ainda não é real. 
Por isso, temos um grande caminho pela 
frente e estamos otimistas com a perspec-
tiva dos próximos anos”, ressalta Trajano.

Prazer em conhecer
As empresas de moda, em especial as 

focadas na classe C, conseguiram um de-
sempenho expressivo no setor. Para a gi-
gante C&A, o aumento da renda da clas-
se emergente ampliou o nível de exigên-
cia deste público, que valoriza cada vez 
mais as últimas tendências de moda e es-
tá fazendo valer o seu poder de compra. 

A empresa vê a nova classe média co-
mo um público primordial em sua estra-
tégia de negócios e busca entender quais 
suas motivações, necessidades e desejos, 
informa em comunicado. Essa nova reali-
dade foi adotada tanto nos novos mode-
los de lojas, que valorizam a experiência 
de compra, quanto na democratização 
da moda, com lançamento de coleções 
em parcerias com marcas e estilistas re-
nomados, conforme a C&A.

Desde 2005, a rede de moda passou a 
buscar parcerias com estilistas. Começou 
com Walter Rodrigues, Marcelo Sommer 
e Raia de Goeye. Para produzir o projeto 
C&A Collection, por exemplo, as equipes 
das empresas (C&A e grifes parceiras) se 
reúnem e discutem o que será levado pa-
ra os consumidores, enfatizando o DNA 
de cada um. Na C&A Europa, o projeto foi 
iniciado na década de 1980, por meio de 
projetos com Yves Saint Laurent e Karl La-
gerfeld. No Brasil, até agora foram 23 co-
leções lançadas, trazendo grandes marcas 
nacionais, além da coleção internacional, 
com Stella McCartney (2011), e uma de 
sapatos e acessórios, em parceria com a 
Santa Lolla (2012).

Para reforçar essa estratégia, a C&A 
acabou de lançar uma plataforma espe-
cífica para essas parcerias, chamada C&A 
Collection. Foi realizado um grande even-
to no Hotel Unique para apresentar um 
desfile com as peças das primeiras cole-
ções especiais que estarão nas lojas ainda 
no primeiro semestre de 2013 em parce-
ria com as grifes 284, Santa Lolla, Carina 

Duek, Isabella Giobbi e Agatha.
Nos últimos anos, a C&A apresentou 

campanhas publicitárias com propostas 
inovadoras estreladas por celebridades, 
fora os lançamentos de coleções em par-
ceria com outras grandes grifes e estilistas 
e até mesmo releitura dos principais con-
tos de fada — Branca de Neve e Rapunzel, 
para o Dia dos Namorados, por exemplo. 

Em outras datas comemorativas, a re-
de já contou com a presença da cantora 
Fergie e de “Elvis Presley”, numa digita-
lização para o Dia dos Namorados; e das 
cantoras Beyoncé e Gaby Amarantos, no 
Natal. As famosas estiveram presentes 
nos filmes publicitários para os lança-
mentos de coleções, entre as quais Gise-
le Bündchen, Christina Aguilera, Nicole 
Scherzinger e as top models Carol Tren-
tini, Emanuela de Paula, Alessandra Am-
brósio e Ana Beatriz Barros.

A rede vem investindo em campanhas 
digitais. Uma das ações que ganharam 
mais repercussão foi Fashion Like, cria-
da pela DM9DDB, em 2012, que ganhou 
diversos prêmios. Dez modelos da cole-
ção do Dia das Mães foram colocados em 
uma aba especial da fanpage da marca no 
Facebook, com um botão “like” em cada 
peça de roupa. Durante toda a semana 
internautas puderam dar suas opi niões 
sobre a coleção, elegendo qual peça gos-
tavam mais. No sábado que antecedeu 
à data comemorativa, todas ficaram ex-
postas na flagship da C&A e em cabides 
especiais com um visor indicando quan-
tos “curtir” cada roupa conquistou. A co-
leção continuou sendo votada na fanpa-
ge e a cada “curtir” o número no cabide 
aumentava, em tempo real.

Alberto Serrentino, da GS&MD: expectativa é de que o varejo cresça 6,5% em 2013

“EM ESPECIAL O INVESTIMENTO 
EM MÍDIAS DIGITAIS DEVERÁ 
REDISTRIBUIR AS VERBAS 
DO VAREJO, COM CRESCENTE 
PARTICIPAÇÃO DOS CANAIS DIGITAIS 
COMO ALTERNATIVAS PARA UMA 
COMUNICAÇÃO MAIS DIRIGIDA”

Marcos Gouvêa de Souza
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Agências e anunciantes, São Paulo, p. 66-67, 27 maio 2013.
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