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O varejo deverá investir até 20% a mais em mídia neste último trimestre do ano.  
 
A previsão é da Associação Brasileira de Agências de Propaganda (Abap), que vê o setor aquecido. 
Segundo Valdir Siqueira, vice-presidente da Abap, a economia mais estável e a expectativa do 
13º salário circular mais de R$ 25 bilhões no País, são alguns dos fatores de o varejo estar mais 
agressivo, pois começa a disputar a atenção dos consumidores em busca de presentes e das ceias 
de Natal e Réveillon. “O varejo é um dos maiores investidores no mercado publicitário. Como as 
redes têm de divulgar suas promoções e produtos para atrair a clientela, apostar em publicidade é 
essencial”, diz ele. 
 
Há dois anos, o varejo mantém a liderança como maior anunciante do País. Em 2003, o setor 
desbancou áreas como a de telefonia, o setor automotivo e imobiliário. Especialistas estimam que 
em mídia o varejo injete em torno de R$ 6,9 bilhões. O projeto Inter-Meios (do veículo 
especializado Meio & Mensagem ), diz que apenas no ano passado a participação do varejo foi 
37% maior do que no ano anterior. O levantamento deste ano ainda não foi divulgado. 
A Casas Bahia foi o maior anunciante no ano passado. 
 
De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, a rede não divulga dados estratégicos, mas 
a verba anual de publicidade representa 3% do faturamento bruto da companhia, estimado este 
ano em até R$ 8 bilhões. 
 
Com cerca de 20% a mais de investimentos em ações promocionais e marketing, a Fotóptic a 
anuncia verba de R$ 300 mil para o final do ano. A idéia é divulgar a venda dos produtos digitais 
para incrementar em até 10% os negócios de final de ano. 
 
Paula Freire, diretora de marketing da rede, diz que a idéia é oferecer descontos e parcelamento 
nas lojas. Entre as promoções, para curtir o verão, na compra de dois óculos de sol, o cliente terá 
20% de desconto. Quem adquirir uma câmera digital, por exemplo, ganhará 100 impressões 
coloridas. Já quem preferir câmera convencional terá dois filmes revelados gratuitamente. “Serão 
vários produtos de marca, a preços acessíveis. Os clientes irão adorar”, garante. Com 95 lojas — 
55 franqueadas —, a Fotóptica estima faturar este ano cerca de R$ 108 milhões, um crescimento 
de 20%.  
 
A rede de supermercados Champion (pertencente ao Grupo Carrefour ), anuncia ações de final de 
ano para fidelizar a clientela. A verba de R$ 6 milhões para o marketing envolve uma promoção 
para premiar 60 consumidores com vales-compra no valor de R$ 400 e sortear mais 5 casas — 
cada uma no valor de R$ 40 mil.  
 
Hoje, existem 97 lojas da marca Champion Brasil. “Essa ação, além de estreitar ainda mais o 
relacionamento entre nosso cliente e consumidor, favorece a fidelidade ao supermercado”, revela 
Regis Vizoni, diretor-geral da New Momentum , agência especializada em ações promocionais, 
contratada para desenvolver a campanha da Champion. 
 
Já o Carrefour projeta elevar as vendas de Natal entre 27% e 30% este ano frente a mesmo 
período de 2003. A empresa, que projeta terminar o ano com incremento de 8% na receita, 
investiu R$ 10 milhões para comemorar seu aniversário, em setembro. Para as festas de fim de 
ano, a projeção em marketing ficará entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões. A estabilidade do 
câmbio, a melhora no cenário macroeconômico e ações internas, como reposição da marca junto 
ao consumidor e atuação especializada no ponto-de-venda para algumas linhas de produtos 
sazonais, como vinhos, por exemplo, são as razões para a melhora no desempenho e para a boa 
perspectiva com o Natal. 



A rede, que há seis meses trocou toda a sua equipe de marketing, passou a fazer experiências em 
lojas onde há uma maior concentração do público das classes A e B.  
De acordo com Franck Pierre, diretor de mercadoria alimentar, a idéia é reforçar o novo conceito 
do Carrefour de revitalização da marca para incrementar os negócios, principalmente em 2005. A 
rede envolve, hoje, 86 hipermercados e 99 supermercados. Ao todo, são 42 mil funcionários. 

 
 
Leia Mais 
 
Prêmios e brindes atraem o freguês 
 
De olho na fidelização dos sócios, a Cooperativa de Consumo (Coop), anuncia a distribuição de 
300 prêmios como microondas, minicarros, DVDs e televisores. Antônio Marcos Trambaioli, 
gerente de marketing da Coop, diz que neste final ano a ação terá uma verba superior aos R$ 800 
mil investidos mesmo período de 2003. 
 
“Não podemos revelar quanto mais será investido, por ser uma política da empresa, mas é certo 
que será bem mais do que o valor do ano passado”, declarou o gerente. O objetivo é envolver os 
800 mil cooperados ativos, que ganharão ainda mais 30 mil brindes especiais nas lojas, durante 
as compras. A Coop estima fechar o ano com o faturamento até 4% superior ao de 2003 — R$ 
940,2 milhões. 
Indústria 
 
A nova campanha publicitária da Consul , desenvolvida pela Talent , apresenta o novo 
posicionamento e assinatura da marca: “Consul. A escolha da mulher brasileira”. Fabricante das 
marcas Consul e Brastemp , a Multibrás diz que R$ 60 milhões são destinados anualmente nas 
ações de marketing e publicidade. A companhia não revela quanto destina para o período do Natal 
e Ano Novo. 
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