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"Vem ser feliz." É com este slogan que o Magazine Luiza, com sede em Franca, no interior 
paulista, lança, neste domingo, em rede nacional de televisão, sua nova campanha de marketing, 
que absorverá R$ 80 milhões neste ano. O investimento, que faz da rede varejista um dos 
maiores anunciantes do País, tem como objetivo agregar à tradicional propaganda varejista, 
focada em produtos e preços, o valor institucional da companhia. A previsão é elevar o 
faturamento de R$ 1,4 bilhão em 2004 para R$ 2 bilhões este ano, mais de 40% de crescimento.  
 
A campanha reflete uma mudança no marketing de uma das redes varejistas mais bem-sucedidas 
do País. "É necessário fazer uma comunicação que leve o consumidor às lojas não apenas em 
busca de ofertas, mas pela identidade com os valores atemporais da companhia", diz Frederico 
Trajano, diretor de vendas e marketing do Magazine Luiza.  
 
Unir o quase sempre aborrecido marketing varejista aos valores institucionais da companhia foi 
uma das formas encontradas pelo Magazine Luiza para fugir dos clichês propagandistas do setor, 
alega a empresa. "A propaganda de varejo no mundo, muito pobre em conteúdo, usa 
praticamente uma só arma: o preço do produto. Se esquece de passar, principalmente ao 
consumidor de baixa renda, valores como o atendimento e orientação para as compras", diz 
Trajano.  
 
"O consumidor precisa ser envolvido emocionalmente no momento da compra. Esta campanha 
reflete a principal missão da companhia, que é fazer o cliente sentir-se bem", acrescenta o 
executivo, filho de Luiza Helena Inácio Trajano Rodrigues, superintendente da rede Magazine 
Luiza.  
 
Para Trajano, a companhia está inovando na comunicação do varejo. A mudança, segundo ele, é 
resultado de uma pesqu isa quantitativa e qualitativa que envolveu 10 mil clientes e teve como 
grupo principal 200 mulheres de 35 a 40 anos, das classes C, D e E. "Foi uma pesquisa profunda, 
que nos trouxe a conclusão de que a melhor forma de abordar o consumidor é tentar suprir suas 
necessidades emocionais, e não apenas materiais", afirma Trajano.  
 
O Magazine Luiza, que tem a Etco Comunicação Integrada, de Ribeirão Preto, como agência 
publicitária própria, fez licitação e contratou a Ogilvy Brasil, que desenvolveu a campanha. 
"Sempre fomos copiados, mas temos que dar o próximo passo para não perder o diferencial 
competitivo."  
 
Com mais de uma centena de lojas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Paraná e Santa Catarina, o Magazine Luiza pretende abrir 80 lojas neste ano. "Nos 
mercados antigos, já conquistamos o coração do consumidor ao logo do tempo. Mas, quando a 
gente cresce, precisamos mostrar rapidamente, com propaganda, a cultura da companhia, que é 
nosso cartão postal." 
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