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Este nome já é muito conhecido no mundo dos negócios, das grandes fortunas. O nome deste 
gênio do varejo de móveis é Ingvar Kamprad.  
 
A sua fortuna é estimada em US$ 53 bilhões, tem 186 lojas espalhadas pelo mundo, 76 mil 
funcionários e fatura quase US$ 14 bilhões por ano. Ao contrário de todos os comércios de varejo 
que só fazem propaganda que dá medo de tão feia e que trata os consumidores como burros e 
ignorantes, sujando as páginas de jornais e revistas e prejudicando os índices de audiência, pois 
quando aparece um comercial de varejo na TV, a primeira coisa que o telespectador faz é desligar 
o aparelho.  
 
Ikea prova com fatos que para ter sucesso no varejo é necessário acreditar na propaganda 
criativa. O senhor Ingvar Kamprad, diferentemente de todos os donos de varejo, entrega a sua 
propaganda às mais criativas agências nos 31 países que está presente e não entra neste conto 
do vigário de ter uma droga de agência globalizada. Essas são algumas das agências que atendem 
Ikea: Deutsch, do Interpublic Group, nos EUA; Weigertpirouzwolf, na Alemanha; Leagas Delaney 
Paris Centre, na França; Leo Burnett de Varsóvia, na Polônia; e Zig Inc., de Toronto, Canadá.  
 
É o anunciante mais premiado do mundo, não com fajutos Leões de Bronze ou de Prata. Para Ikea 
só valem os Leões de Ouro, o Grand Prix, seja em Cannes, no New York Festival, no Award Epica, 
Cresta Awards, Londres e Paris. Em todos os grandes festivais ele é sempre o vencedor. E 
curiosamente não esbanja milhões como Nike e Pepsi com super produções. Os comerciais de 
Ikea são simples, de produção barata, sem gente famosa, sem louras lindas nem rapazes saídos 
da Vogue. O que eles sempre têm são idéias geniais.  
 
Neste primeiro comercial, um garoto aparece no chão brincando com seus carrinhos. Porém, 
descobre um novo e diferente brinquedinho com formato peculiar e que até faz barulhinho e se 
mexe quando colocado no chão: um vibrador.  
 
Claro que aquilo não poderia estar lá, ainda mais nas mãos de uma criança, por isso, no final a 
frase: "Tidy Up", que pode ser traduzida como "arrume". Algumas pessoas podem achar o 
comercial ofensivo, mas eu o considero uma forma perfeita e popular de se passar a mensagem 
desejada pela agência. É engraçado e comunica com uma clareza fenomenal: arrume suas coisas 
se não quiser que caia em mãos erradas.  
 
Kamprad foi o criador do sistema de vendas em que os clientes levam a mobília para casa e 
montam os próprios móveis. Com custos menores e preços baixos, a idéia deu certo. A cada ano 
310 milhões de pessoas compram na Ikea.Elas podem escolher entre 10 mil tipos de móveis e 
utensílios para o lar, do jardim à sala de estar, nas 186 lojas espalhadas por 31 países. Na última 
década, o faturamento aumentou 200%. A Ikea atrai multidões com a ajuda de um exército de 76 
mil funcionários. Eles são treinados para negociar com 1,6 mil fornecedores e conseguir os 
melhores preços e um design democrático.  
 
O principal objetivo é manter sempre atual o slogan da companhia "Não é para o rico, mas para o 
inteligente". Isso mostra que os varejos em geral não acreditam em publicitários, eles acham que 
anúncio de varejo é só produto e preço e quanto mais feio mais vende.  
 
Todas as agências fracassam quando atendem um cliente do setor de varejo. É "um amor 
impossível" pela falta de respeito com o trabalho mais criativo, além de canibalizar os custos das 
agências, pagando o mínimo possível. As poucas agências que conseguem sobreviver a este 
relacionamento são aquelas que só procuram o volume de faturamento e que não se importam 
em produzir um lixo de propaganda só para manipular as centenas de milhões que faturam 
enganando o consumidor e o cliente.  



 
Esta nova filosofia que vem sendo vendida aos anunciantes de propaganda de resultados fortalece 
a idéia de uma propaganda vulgar sem nenhuma inteligência, nem mesmo um pelo de humor. 
Duvido que no Brasil este gênio do varejo de móveis recebesse o prêmio de Anunciante do Ano.  
 
Não quero ser intrometido e muito menos dono da verdade, apenas gostaria de ajudar e colaborar 
para que nosso varejo seja invejado no mundo. E não sou ninguém para dizer a homens tão ricos 
e tão bem sucedidos o que devem fazer, só que talvez ficarão mais ricos e bem sucedidos se os 
empresários do setor de varejo levassem um papo com seu colega sueco Ingvar Kaprad, de como 
é possível vender mais, ganhar mais dinheiro e ao mesmo tempo ser o mais brilhante anunciante.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 fev. 2006, Comunicação, p. C-6. 


