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Vítima do surto de inadimplência que assolou o varejo brasileiro no final dos anos 90, a Arapuã 
está voltando à mídia para mostrar ao mercado que seu fôlego em busca da recuperação não se 
esgotou. Depois de um jejum forçado de três anos, a rede de eletrodomésticos volta a investir em 
marketing, tendo como objetivo mostrar aos consumidores seu novo foco comercial: os móveis.  
 
A campanha que marca a volta a Arapuã aos meios de comunicação é promocional, com o mote 
"A casa do seus sonhos" e dará um caminhão em prêmios, avaliado em R$ 15 mil, para o 
vencedor. O investimento total na ação, criada pela agência New Way, é de R$ 1 milhão. Não será 
preciso consumir nada para concorrer. "O objetivo e aumentar o fluxo nas lojas, aproveitando o 
Dia das Mães", afirma Fábio Marcondes, diretor financeiro da Arapuã.  
 
O investimento total em marketing para empresa neste ano oscilará entre R$ 6 milhões e R$ 10 
milhões, dependendo da disponibilidade de capital. Para os padrões do varejo, é um soma 
modesta, como admite Marcondes. "Estamos investindo o que é possível agora, mas é uma 
demonstração real do nosso empenho em superar as dificuldades e mostrar aos fornecedores de 
que somos um canal viável de distribuição", diz o executivo.  
 
A melhora da relação com os fornecedores, aliada à busca pela rentabilidade foram os principais 
motivos para a Arapuã entrar no ramo dos móveis. Concordatária desde 1998 - e alvo de um 
pedido de falência pela Evadyn, ex-fabricante das TVs Mitsubishi no Brasil, que pode se resolver 
na Justiça até o final do semestre - a rede tem conseguido prazo de pagamento máximo de 15 
dias em eletroeletrônicos.  
 
"Em móveis, temos prazos de até dois meses, mas estamos comprando à vista de cerca de 50 
fornecedores, com condições vantajosas", diz Marcondes. Com margens de lucro maiores, a 
movelaria tem atraído grandes redes, como a Casas Bahia. Na Arapuã, a meta é garantir 30% do 
faturamento com móveis neste semestre e 50% até o final do ano.  
 
Rentabilidade é a palavra-chave. A empresa enxugou sua rede de 280 lojas para 88, dividas 
igualmente entre Sul/Sudeste e Norte/Nordeste. Em 2003, quer repetir o faturamento de R$ 280 
milhões do ano passado e conseguir atingir o azul operacional, que não foi alcançado.  
 
Com pouco dinheiro em caixa, a solução é aproveitar os recursos cirurgicamente. No caso da 
campanha publicitária, a Arapuã optou pela mídia regional, mais barata, e na impressão de até 4 
milhões de tablóides de ofertas mensais, sem custo de veiculação. No campo estratégico, o foco 
será no Norte/Nordeste. "O mercado ainda não está tão organizado quanto no Sul e Sudeste e 
também não enfrentamos um concorrência tão agressiva das grandes redes", sinaliza Marcondes.  
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