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O mercado publicitário brasileiro nunca 
viu uma cifra tão alta em concorrên-

cias simultâneas. Três disputas em cur-
so somam verbas que ultrapassam R$ 2 
bilhões e escolherão novas agências para 
algumas das principais marcas do vare-
jo brasileiro: Casas Bahia, Pão de Açúcar, 
Extra, Ponto Frio e Walmart (veja detalhes 
de cada uma delas no quadro ao lado).

O protagonista deste movimento, que 
gera uma cobiça jamais vista nos bastido-
res das agências, é o Grupo Pão de Açú-
car, que, além das suas bandeiras de su-
per e hipermercados, é o controlador da 
Via Varejo, dona de Casas Bahia e Ponto 
Frio. Embora os dois processos de sele-
ção estejam sendo conduzidos separa-
damente, o decisor final é o mesmo: o 
francês Casino, acionista majoritário das 
companhias brasileiras.

Administrando tamanha verba publici-
tária, a holding tem um poder de barganha 
maior do que qualquer outro anunciante 
atuante no mercado brasileiro, e que só 
encontra paralelo no governo federal, se 
somada a administração direta e as esta-
tais. Entretanto, neste caso, é preciso con-
siderar que o poder público está sujeito a 
limitações legais e negociais não impos-
tas à iniciativa privada.

Comunicado oficial distribuído na noite 
de quarta-feira, 14, pela Via Varejo diz que 
a concorrência “é mais uma etapa prevista 
no processo de reestruturação da empre-
sa e está sendo conduzida por um comitê 
executivo interno”. O texto informa ainda 
que “serão consideradas características co-
mo a aderência estratégica da agência às 
marcas da empresa e sua experiência no 
setor de varejo e consumo” e que o pro-
cesso “deve ser concluído ainda em 2013”.

No final do mês passado, o Grupo Pão 
de Açúcar já havia surpreendido ao anun-
ciar a decisão de mudar sua política de co-
municação, transferindo para o mercado 
de agências a verba concentrada há oito 
anos na house PA Publicidade, cujo futu-
ro será definido após escolha da nova par-
ceira publicitária. A discussão sobre man-
ter ou não house agency não é nova e en-
volve aspectos como o maior controle de 
custos, proximidade com as equipes que 
desenvolvem as ações de comunicação e 
negociações diretas com os veículos de 
compra de mídia e bonificações.

De fato, as contas varejistas demandam 
expertise e agilidade diferenciadas. Por es-
te motivo, mesmo quando estão nas mãos 
de agências externas costumam contar 
com estruturas dedicadas, como o caso 
do escritório da Y&R em São Caetano do 
Sul, focado em Casas Bahia e Ponto Frio. 
Há também modelos híbridos. O Walmart, 
por exemplo, embora trabalhe atualmente 
com três grandes agências, resolveu mon-
tar uma equipe interna de branding pa-
ra sua operação de e-commerce, recor-
rendo à  contratação dos diretores de ar-
te Silvio Genesi e Di Marques (ambos ex-
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-Fbiz), que irão cuidar da “experiência do 
usuário”; da diretora de arte Milene Ferraz  
(ex-Ogilvy), que comandará o núcleo de 
criação e design, responsável pela identi-
dade visual e criativa do site e das campa-
nhas; do redator João Fernandes (ex-NBS); 
e da planejadora Camila Coletti (ex-F/Na-
zca S&S). Eles juntam-se à equipe de mar-
ca, gerenciada por Lucio Freitas (ex-dire-
tor de atendimento na Fbiz). 

A conta publicitária do Walmart está em 
concorrência que começou com a análi-
se de seis candidatas: DM9DDB, Loducca, 
Lew’Lara\TBWA, NBS, Publicis e Taterka. O 
objetivo era selecionar três para a segunda 
fase, mas o anunciante resolveu que, deste 
grupo, somente DM9DDB e Publicis con-
tinuariam na disputa. Uma terceira con-
corrente, a Neogama/BBH, foi convidada 
para esta nova etapa que incluirá ainda 
duas agências com as quais o Walmart já 
tem relacionamento: Africa e Paim. A Pu-
blicis foi uma das concorrentes pela con-
ta do Carrefour, vencida pela Leo Burnett 
Tailor Made em agosto do ano passado. 

Abalo na Y&R
Entre as agências, o maior foco de pre-

ocupação está na Y&R, que mantém uma 
equipe de mais de cem funcionários na sua 
base de São Caetano do Sul, totalmente de-
dicados ao atendimento de Casas Bahia e 
Ponto Frio. As duas marcas responderam 
por 58,5% de toda a compra de mídia re-
alizada pela agência em 2012, de acordo 
com a publicação Agências e Anuncian-
tes, de Meio & Mensagem. O índice já foi 
maior no passado e, segundo os sócios 
da Y&R, não corresponde à realidade. “A 
compra de mídia de Casas Bahia e Ponto 
Frio representa algo próximo a 50% do to-
tal negociado pela Y&R. Porém, o número 
mais importante para nós é o da receita. 
E o share do investimento em mídia não 
é compatível com a receita — o que deixa 
a Via Varejo, que é o nosso principal gru-
po de clientes, com Casas Bahia e Ponto 
Frio, muito menor que 50%. Temos uma 
missão quase impossível: queremos que 
eles cresçam mais ainda, pois assim te-
mos mais obrigação de fazer crescer tam-
bém as outras contas”, disse o presidente 
Marcos Quintela em entrevista concedida 
em setembro do ano passado. Na ocasião, 
ele falou sobre a possibilidade de perder o 
cliente, após o comando ter saído das mãos 
da família Klein. “Não temos fixação em 
nos manter em primeiro lugar. Os gesto-
res não se frustrarão se este contexto mu-
dar. Nos preocupamos com a relação da 
dimensão versus atenção. Essa dimensão 
de a Y&R ser a primeira do ranking mui-
tas vezes não é a realidade de nossa aten-
ção. A Y&R é uma das agências que têm 
menos clientes, mas somos a agência na 
qual a alta cúpula mais se envolve no dia a 
dia dos clientes.” Considerados os núme-
ros de 2012, sem as contas de Casas Bahia 
e Ponto Frio, a Y&R cairia do primeiro pa-
ra o terceiro lugar no ranking, sendo ultra-
passada por Ogilvy e AlmapBBDO.

A apreensão também é grande entre 
os cerca de 250 funcionários da PA Publi-
cidade, que poderão ou não ser aprovei-
tados quando a nova parceira do Grupo 
Pão de Açúcar for escolhida. Em 21o no 
ranking do ano passado, a PA é a segunda 
maior house agency brasileira, perdendo 
em faturamento apenas para a My Propa-
ganda, da Hypermarcas, e administrando 
verba de mídia superior a de outras gran-
des agências, como Loducca (22a), DPZ 
(23a) e Lew’Lara\TBWA (27a), por exemplo. 

InvestImentos AtRAentes
Compra de mídia* das marcas, que estão entre as maiores  
varejistas do País, muda o porte de qualquer agência

Maior compradora de mídia do 
Brasil desde 2003, é atendida por 
agências comandadas por Roberto 
Justus desde fevereiro de 1999, 
quando transferiu sem concorrência 
a verba da house InterJob para a 
NewcommBates. Impulsionada pela 
conquista, a agência assumiu a liderança do ranking brasileiro em 2003 e se fundiu 
com a Y&R em janeiro de 2004. Em 2012, a Casas Bahia ocupou a liderança na lista 
de maiores anunciantes do País pela décima vez, com R$ 1,3 bilhão destinado à 
compra de mídia — alta de 5% em relação ao ano anterior. Pelos dados do Ibope 
Monitor, que considera os valores de tabela cheia divulgados pelos veículos, sem 
os descontos normalmente negociados por anunciantes e agências, a Unilever 
ultrapassou a Casas Bahia no primeiro semestre de 2013.

CAsAs BAhIA

Inclui as bandeiras Pão de 
Açúcar, Extra e Assaí; e as marcas 
de produtos Taeq, Qualitá, 
Club des Sommeliers e Casino, 
entre outros. Mantém sua conta 
publicitária concentrada na house 
PA Publicidade desde 2006, quando 
rompeu com Africa (Pão de Açúcar), F/Nazca S&S (Extra) e Duda Propaganda 
(CompreBem e Sendas). Entregou a fatia digital para Giovanni+DraftFCB e Garage 
em 2001, mas a devolveu para a PA no início deste ano. Em 2012, foi o 14º maior 
comprador de mídia do País e o segundo na categoria comércio e varejo, com alta 
de 24% no investimento que somou R$ 300 milhões.

GRupo pão de AçúCAR

Em junho de 2009, o Grupo Pão 
de Açúcar comprou o Ponto Frio. 
E, em dezembro do mesmo ano, 
adquiriu a Casas Bahia, unindo as 
duas redes na Via Varejo a partir do 
ano seguinte. Uma das primeiras 
consequências, ainda no início 
de 2010, foi a transferência da conta publicitária do Ponto Frio, dividida entre 
DM9DDB e Fischer+Fala (atual Fischer&Friends), para a unidade da Y&R em São 
Caetano do Sul, operação dedicada até então exclusivamente à Casas Bahia. O 
Ponto Frio foi o 38º maior anunciante no ranking brasileiro de 2012 e quarto entre 
os varejistas, com R$ 154 milhões de investimento em compra de mídia (alta de 
26% em relação a 2011).

ponto FRIo

De todos os grandes varejistas 
que têm contas em concorrência no 
momento, o grupo Walmart é o de 
menor investimento publicitário. 
Entretanto é o que mantém verba 
mais pulverizada. A maior fatia 
está na Africa, que cuida da conta 
da marca principal desde dezembro de 2008. A gaúcha Paim atende as redes 
Todo Dia, Mercadorama e Nacional, além das unidades especiais, que incluem 
os negócios de farmácias, postos de combustível, financeira, restaurantes e 
cafeterias. A Morya — integrante do Grupo ABC, assim como a Africa — deixou 
de atender a rede Todo Dia e a divisão especial no final do ano passado, mas 
permanece com Bom Preço (atendimento concentrado no escritório de Salvador) 
e Big (em Porto Alegre). O grupo Walmart aparece em 90º lugar no ranking 
brasileiro de anunciantes de 2012, totalizando compra de mídia de R$ 47 milhões 
(queda de 24% em relação a 2011).

WAlmARt

*Dados da publicação Agências e Anunciantes, de Meio & Mensagem, relativos ao exercício de 2012.

Fo
to

s
: d

iv
u

lg
a

ç
ã

o

MM 1573 comunicacao22.indd   22 16/08/2013   16:28:30

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.123 on 2013-08-22 10:44:42 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 200.198.121.123 at 2013-08-22 10:44:42 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1573, p. , 19 ago. 2013.




