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0varejo brasileiro, maior setor anunciante com investimento de mídia de R$ 19,6 bilhões, 
registrado pelo ranking do Ibope em 2012, atravessa um período de mudanças radicais. Um 
dos sinais claros desse movimento é que, nos últimos 30 dias, seis das principais marcas 
varejistas do país abriram concorrência para suas contas publicitárias: Casas Bahia, Pontofrio, 
que anunciaram na semana passada a decisão por meio da controladora Via Varejo, e ainda 
Walmart e Grupo Pão de Açúcar (que, além da bandeira principal, também inclui as marcas 
Extra e CompreBem). 
 
Trata-se de um momento estratégico para o Grupo Casino, de capital francês e que tem 
praticamente o varejo brasileiro nas mãos - é controlador do Grupo Pão de Açúcar e da Via 
Varejo. A avaliação é que este é o momento de reorganizar a relação comercial entre agências 
e anunciantes do setor, até porque, embora os franceses sejam considerados grandes 
especialistas em varejo (foram eles que trouxeram o conceito de hipermercado), a propaganda 
na França não tem o mesmo peso que tem no Brasil. Lá, também não existem as BVs 
(Bonificações por Volume). 
 
Segundo fontes do propmark, um dos critérios da concorrência "francesa" foi convidar as 20 
maiores agências no ranking do Ibope para apresentar credenciais, exceto aquelas que já 
atendem o setor, como, por exemplo, a Leo Burnett Tailor Made, que trabalha com o 
Carrefour; e a Ogilvy, por estar ligada à Etco, que atende Magazine Luiza. Fontes também 
afirmam que a AlmapBBDO, que tem entre seus princípios comerciais não participar de 
concorrência, estaria fora da lista de convidadas em função da rede de lojas Marisa. A 
Borghi/Lowe igualmente estaria fora devido à conta da Casa & Vídeo. Mas, por outro lado, 
fontes garantem que a Africa, que atende o Walmart, cuja conta também está em processo de 
concorrência, foi convidada. A DM9DDB, que trabalha com a C&A, rede de lojas de roupas que 
também comercializa aparelhos de celular e outros eletrônicos, também apresentará sua 
estrutura para as marcas varejistas. Após a avaliação de credenciais, o Grupo Pão de Açúcar e 
Via Varejo vão escolher cinco agências, cada um, para participarem, de fato, da concorrência, 
com informações de briefing. 
 
A revisão de contas agita o mercado publicitário e pode marcar mudanças significativas nos 
rankings do setor. De acordo com números consolidados do Ibope referentes ao ano completo 
de 2012, a rede Casas Bahia investiu R$ 3,52 bilhões em compra de mídia, e foi líder isolada 
entre os anunciantes até o ano passado - no primeiro semestre de 2013, a Unilever tomou a 
dianteira. Já o Grupo Pão de Açúcar apareceu na 12a posição, com R$ 903 milhões - 
lembrando que o ranking do Ibope considera valores cheios de tabelas dos veículos. A verba 
do Walmart, que não figura no ranking dos 30 maiores anunciantes do Ibope, é estimada em 
Rs 60 milhões. 
 
'As mudanças vão dar uma boa mexida no mercado, as agências que pegam conta de varejo 
aumentam bem o faturamento e as que perdem baixam o patamar", diz o produtor-executivo 
da Volcano Hotmind, Enzo Barone, que já produziu filmes por vários anos para marcas como 
Carrefour, C&A, Fiat e Pão de Açúcar. 
 
Atualmente, a conta do Walmart é atendida pela Africa, que cuida da bandeira principal, 
Walmart, e pela Paim, que atende as redes Nacional, Mercadorama, Todo Dia e Divisão 
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Especial (farmácias, postos de combustíveis, restaurantes e cafeterias instalados na rede 
Walmart). Já o Pão de Açúcar está desde 2005 com sua verba concentrada na house PA 
Publicidade. 
 
A Casas Bahia figurou durante 11 anos consecutivos como o maior anunciante' brasileiro de 
acordo com ranking de investimento publicitário do Ibope. O desempenho dela levou a Y&R, 
atual parceira do cliente e que também participa da concorrência, a se manter há praticamente 
uma década no topo da lista de agências brasileiras em compra de mídia, com R$ 3,5 bilhões 
no primeiro semestre deste ano. Desde 2010, a Y&R também concentra a conta de Pontofrio, 
antes dividida entre as carteiras de DM9DDB e Fischer+Fala! (atual Fischer&Friends). 
 
De acordo com comunicado oficial, a Via Varejo informa que "iniciou uma consulta a agências 
de publicidade do mercado na qual serão avaliadas novas oportunidades para o atendimento 
da conta publicitária da empresa, englobando as marcas Casas Bahia e Pontofrio. A consulta é 
mais uma etapa prevista no processo de reestruturação da empresa e está sendo conduzida 
por um comitê executivo interno da Via Varejo. Serão consideradas características como a 
aderência estratégica da agência às marcas e sua experiência no setor de varejo e consumo. O 
processo segue o cronograma definido pelo Comitê Executivo da Via Varejo e deve ser 
concluído ainda em 2013". 
 
INFLUÊNCIAS 
 
Para os especialistas ouvidos pelo propmark, a troca de agências do varejo é também uma 
necessidade do segmento de renovar sua comunicação, muito marcada por ofertas e preços, e 
pouco por mensagens institucionais e de fidelização. 
 
"A comunicação no varejo tem ficado na mesmice, ela não é muito criativa. Penso que a ideia 
é transforma-la em algo mais emocionante, buscar novos ares", opina Maurício Morgado, 
professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 
(FGV-EAESP). 
 
Para o professor, a comunicação do varejo é muito repetitiva. "É muito arroz com feijão. 
Dificilmente a gente vê alguma diferente. É sempre aquela história das ofertas, preços e 
tabloides. Acho que está na hora de inovar e das marcas se posicionarem melhor." 
 
"Essas redes do ponto de vista do consumidor são muito semelhantes, a bandeira Pão de 
Açúcar [que há anos trabalha com o conceito 'O que é ser feliz?'] é a que consegue se 
diferenciar mais. Eu vejo ainda mais problemas com as marcas Casas Bahia e Pontofrio. Com o 
mesmo dono [Casino], a missão da comunicação seria separar as duas marcas, separar as 
duas imagens, ou então assumir que é tudo igual. Até para ter uma competição saudável", 
completa. 
 
Na opinião do professor da FGV, as Casas Bahia perderam, inclusive, um pouco da identidade 
mais popular que tinham no passado. "Acho que ela não está conseguindo se descolar do 
Pontofrio em termos de comunicação." 
 
O fraco desempenho do varejo no primeiro semestre de 2013, que, segundo o IBGE, teve alta 
de apenas 3%, contra aumento de 9,6% no mesmo período do ano passado, também é 
apontado como um dos reflexos para a intensa movimentação das contas publicitárias no 
setor. 
 
"Acho que é sinal de contenção, de redução de custo. O mercado está crescendo menos e isso 
obriga as empresas a buscarem com mais agressividade seus objetivos. Sinal de que também 
pode haver uma atividade promocional maior, com mais ênfase em preço", afirma Ricardo 
Pastore, coordenador do núcleo de varejo da ESPM. 
 
Segundo o professor, há também uma tentativa do varejo de explorar outras variáveis, além 
do preço. "O Pão de Açúcar, de uma forma mais estruturada, vem fazendo uma campanha de 
longo tempo de construção de marca. Isso no varejo é relativamente novo. Mas, diante de 
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uma necessidade de mercado, o setor pode voltar à estratégia de anunciar mais preço e 
produto. Não vai ser uma volta 100% ao que era antes, porque o público mudou, os hábitos 
mudaram, e existe também a influência de outras mídias." 
 
Outra observação de Pastore é de que não existe uma fidelização grande no varejo. "Até 
porque as empresas não fazem esse esforço, porque a comunicação promocional dá retorno 
mais imediato'. Mas acho que o esforço promocional não deve abrir mão da possibilidade de 
fidelizar", analisa ele. 
 
Barone também avalia que o varejo hoje trabalha com muitos letreiros e menos ofertas do que 
antes. "Antes a gente trabalhava com três ofertas, hoje tem filme com seis, sete ofertas. É 
mais venda. Não sei se está funcionando", finaliza o produtor-executivo da Volcano Hotmind. 
 

*Colaborou Marcello Queiroz 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 19 ago. 2013, p. 5. 
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