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As varejistas estão reforçando a artilharia em mídia, ultrapassando outras empresas em volume 
de investimentos. "Essa é uma tendência irreversível. Os investimentos em propaganda das 
varejista serão maiores a cada ano", afirma Luiz Lara, da agência Lew,Lara, que acaba de ganhar 
a conta da Lojas Pernambucanas.  
 
A Casas Bahia subiu de 5º lugar, em 2001, para a segunda posição no ranking dos maiores 
anunciantes do país em 2002, segundo pesquisa do Ibope Monitor, publicada pelo jornal 
"Meio&Mensagem". A pesquisa tem como base os preços de tabela dos veículos, sem considerar 
os descontos. Com uma verba de R$ 250,4 milhões, 56% maior que a destinada em 2001, a rede 
de eletrodomésticos e móveis ficou atrás só da Unilever, que usualmente figura do topo na lista 
dos maiores investidores em mídia no país. A Unilever gastou R$ 255,7 milhões no ano passado, 
37% a mais do que 2002.  
 
Se a Casas Bahia mantiver o passo, provavelmente tende a ganhar o título de maior anunciante 
em breve. Outras varejistas, porém, também decidiram gastar mais em propaganda, galgando 
posições no ranking dos maiores anunciantes. A agressividade da Casas Bahia forçou a 
concorrência a se mexer.  
 
O Pão de Açúcar subiu de 8º para  6º lugar, com investimento de R$ 159 milhões em 2002, 10% 
superior ao de 2001. A varejista adota estratégia mais diversificada de comunicação, enquanto a 
Casas Bahia tem foco em televisão, cujos anúncios são mais caros. Proporcionalmente, no 
entanto, a Casas Bahia investe muito mais em propaganda. O grupo Pão de Açúcar, que alcançou 
vendas de R$ 11,5 bilhões em 2002, é quase três maior que a Casas Bahia, que faturou R$ 4,2 
bilhões no ano passado. 
 
A varejista, que está avançando no mercado de móveis, também obrigou a Marabraz, rede 
especializada neste segmento, a reforçar a presença na mídia. A rede elevou em 133% os gastos 
com propaganda no ano passado, que subiram de R$ 63,3 milhões para R$ 147,5 milhões. Com 
esse investimento, a varejista saltou da 29ª para o 8º lugar no ranking dos maiores anunciantes.  
 
O Ponto Frio, o arqui-rival da Casas Bahia, aumentou igualmente o poder de fogo. A varejista 
aumentou em 57% os investimentos com propaganda, que atingiram R$ 129,4 milhões em 2002, 
saltando da 22ª para 12ª posição no levantamento. 
 
O Carrefour foi outra rede que apareceu mais. A rede gastou R$ 87,3 milhões em anúncios, cifra 
44% superior à desembolsada em 2001.  
 
Segundo Lara, a estratégia de comunicação do varejo está se modificando no país. As agências de 
publicidade, que até olhavam o setor com preconceito a quatro atrás, começam a aprender que, 
neste mercado, é preciso "manter sempre a barriga encostada no balcão", acompanhando de 
perto o movimento nas lojas, enquanto as redes deixaram de pensar só em promoção, passando 
a investir também na construção da marca.  
 
Outra surpresa no ranking está no setor automobilístico. A Fiat, que tirou a liderança da 
Volkswagen do mercado de veículos leves, aumentou em 22% os investimentos em propaganda. 
Com gastos de  R$ 214,3 milhões, a montadora manteve-se em terceiro lugar. A Volkswagen, 
porém, desembolsou os mesmos R$ 158 milhões de 2001, caindo de sexto para sétimo lugar. 
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