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São Paulo, 8 de Setembro de 2003 - Símbolo da propaganda na TV da rede de lojas é um homem 
comum. Há pouco mais de um ano as Casas Bahia, por sugestão da agência Bates Brasil, 
resolveram promover uma mudança no formato de sua campanha publicitária. Um dos maiores 
anunciantes do Brasil - com verba de até 3% do faturamento que neste ano poderá chegar a R$ 5 
bilhões -, as Casas Bahia conseguiram arrebatar o "top of mind" (melhor índice de lembrança de 
marca e preferência na propaganda de TV), segundo pesquisa do instituto Datafolha em julho.  

"A primeira decisão foi dignificar a qualidade da propaganda para o público das classes C, D e E, 
target das Casas Bahia", diz o presidente e diretor de criação da Bates, Silvio Matos. Também 
começaram a usar filmes institucionais, contando depoimentos reais de clientes das lojas, 
iniciativa que no primeiro comercial trouxe a história de vida do fundador das Casas Bahia, 
Samuel Klein. "No varejo, deixamos de lado os ícones já prontos para adotar um garoto-
propaganda que tivesse uma identidade forte com o brasileiro comum, que acorda cedo, estuda e 
trabalha." Matos refere-se a Fabiano de Araújo, o rapaz sorridente cuja imagem já é praticamente 
tão conhecida quanto a de atores de novelas. "O resultado chegou às vendas. As pessoas 
passaram a ter mais confiança no que transmitimos", diz o diretor administrativo-financeiro das 
Casas Bahia, Michael Klein.  

Quando questionado se a propaganda é, enfim, a alma do negócio, Klein explica que se trata 
apenas de uma das ferramentas para fazer crescer o faturamento. "A propaganda traz gente para 
a loja, mas depois é preciso finalizar a venda e se preocupar inclusive com a entrega do produto. 
Se não oferecermos bons negócios, não há lucro."  

O professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e diretor-geral da Miami Ad 
School/ESPM, Paulo Sérgio Quartiermeister, ressalta os cuidados na hora de escolher um 
personagem, famoso ou não. "Na comunicação, nada nem ninguém deve ser mais importante do 
que a própria marca da empresa."  

continuação.. 

Casas Bahia, alta resposta com um anti-herói  

São Paulo, 8 de Setembro de 2003 - Bates Brasil escolheu um personagem comum para estrelar 
comerciais de um dos maiores anunciantes e colhe resultados. Fabiano de Araújo. O nome pode 
até não ser conhecido, mas a sua imagem começa a se igualar à dos atores de novelas da Rede 
Globo. É ligar a TV em qualquer canal e lá está o garoto-propaganda, sorridente, anunciando as 
ofertas das Casas Bahia. A escolha, não há como negar, foi de mestre. Agência de propaganda da 
empresa há cerca de quatro anos, a Bates Brasil resolveu buscar um tipo comum - espécie de 
anti-herói - que pudesse representar bem a marca Casas Bahia e ser uma referência da empresa. 
A decisão aconteceu há pouco mais de um ano e contribuiu para que a rede varejista conseguisse 
arrebatar o melhor índice de lembrança de marca e preferência na propaganda de TV. A pesquisa, 
feita pelo instituto Datafolha e publicada pelo Meio & Mensagem (título da M&M Editora), refere-se 
ao mês de julho.  

"Tomamos algumas decisões importantes como estratégia de marketing, entre elas dignificar a 
qualidade da propaganda para o público das classes C, D e E, target das Casas Bahia", diz o 
presidente e diretor de criação da Bates Brasil, Silvio Matos. Além de dar o máximo possível de 
qualidade à campanha da rede, a segunda preocupação da agência, conta o publicitário, foi 
apostar no valor da marca que estavam trabalhando. "As Casas Bahia estão entre as cinco mais 
importantes empresas de capital nacional e a marca tinha que se igualar a esse patamar." Como 
parte do início das mudanças, há dois anos as Casas Bahia são a patrocinadora do "Fantástico",  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da Rede Globo. A empresa também comprou uma cota de patrocínio para a transmissão dos jogos 
da Copa do Mundo, se posicionando ao lado de marcas reconhecidamente de peso como Banco 
Itaú, AmBev e Volks-wagen, por exemplo.  

"Esses passos foram muito relevantes para colocar nos eixos a percepção da marca", diz Matos. 
Verba para ações como essas vem de até 3% do faturamento das Casas Bahia, que este ano é 
estimado em R$ 5 bilhões, de acordo com o diretor administrativo financeiro da empresa, Michael 
Klein. As rede encerrou o ano passado com uma movimentação de R$ 4,2 bilhões e, no primeiro 
semestre de 2003, faturou R$ 2,3 bilhões. "Este ano estamos apostando mais em propaganda, 
mas sempre dentro do limite dos gastos de até 3% do faturamento", diz Klein.  

Tradicionalmente, a marca sempre preferiu as campanhas de varejo e outra sugestão da Bates foi 
intercalar com filmes institucionais. "Achamos que o caminho da verdade era a melhor opção, por 
isso escolhemos histórias reais para estarem em nossos comerciais", diz Matos. O filme de estréia 
trouxe a história de vida do fundador das Casas Bahia, Samuel Klein. O filme, de dois minutos, foi 
ao ar no fim de 2001. Aí, então, agência adotou um caminhão-estúdio para gravar depoimentos 
reais de clientes das Casas Bahia, na porta das lojas. "O grande perigo na hora de elaborar 
campanhas que tenham como alvo o mesmo target do das Casas Bahia é o preconceito, achar que 
esse público não quer ser tratado com a linguagem que se anuncia um produto de luxo. A 
comunicação top de linha faz com que o consumidor se sinta muito mais homenageado", diz o 
presidente da Bates.  

Em relação à escolha de Fabiano, o garoto-propaganda sorridente, Matos explica que a agência 
não queria adotar ícones ou referências já prontas. "O Fabiano foi trabalhado pela simpatia. Ele 
representa aquela camada da população jovem, que acorda cedo, estuda, trabalha, se esforça 
para ter algo na vida, como a maioria dos brasileiros. Afinal, para passar credibilidade é preciso 
ter mais de 40 anos?" Matos reconhece, no entanto, que no início houve duras críticas do 
mercado, as quais consideravam que a agência estava rompendo tradições. Dentro da política de 
usar filmes institucionais, Matos considera que a ação para o Dia dos Pais foi quase que decisiva 



para a marca estar como a mais lembrada. Dois filmes foram gravados com a música "Pai", 
famosa na voz do cantor Fábio Júnior. "Fizemos chorar pela emoção. A reação foi bastante 
saudável."  

As Casas Bahia registraram em agosto vendas maiores que as de maio, tradicionalmente o 
segundo melhor mês do ano, só perdendo para dezembro. Nesse contexto, quando questionado 
se a propaganda é, enfim, a alma do negócio, Klein explica que trata-se apenas de uma das 
ferramentas para fazer crescer o faturamento. "A propaganda traz gente para a loja, mas depois é 
preciso finalizar a venda e se preocupar inclusive com a entrega do produto. Se não oferecermos 
bons negócios, não há lucro."  

O professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e diretor-geral da Miami Ad 
School/ESPM, Paulo Sérgio Quartiermeister, concorda com Michael Klein. "Não adianta uma 
comunicação fantástica, o que só se faz com muita criatividade, se o restante não funciona", diz o 
especialista. Quartiermeister ressalta, porém, os cuidados na hora de escolher e trabalhar com o 
personagem ou a personalidade (seja famosa ou não) que representa a empresa numa campanha 
publicitária. "É indispensável lembrar que na comunicação nada nem ninguém deve ser mais 
importante do que a própria marca de uma companhia."  

kicker: Rede de varejo é "top of mind" pela primeira vez. Marketing terá R$ 150 milhões neste 
ano  
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