
Magazine Luiza aumenta seus investimentos em marketing 
São Paulo 
 
Até o final deste ano, a rede Magazine Luiza , terceira maior varejista de móveis, eletroeletrônicos 
e eletrodomésticos do País, investirá R$ 80 milhões em ações de marketing, montante 
aproximadamente 20% maior com relação a quantia investida no ano passado. Hoje, a rede 
também inaugura, no município de Sacramento (MG), mais uma loja virtual, ponto-de-venda onde 
os produtos são vendidos por meio de terminais multimídia. As informações são de Fábio Avari, 
gerente de marketing do Magazine Luiza, que revela: “Tivemos um bom mês de abril e para o Dia 
das Mães projetamos vendas até 60% maiores na comparação com o ano anterior”, diz o 
executivo. 
 
As ações da varejista refletem as estratégias para não só atrair e fidelizar a clientela como elevar 
as vendas e a posição da empresa dentro do mercado. A meta este ano é atingir um faturamento 
de R$ 2,4 bilhão e manter o mesmo índice de crescimento alcançado nos últimos anos. Em 2005, 
a receita bruta chegou R$ 1,93 bilhão, incremento nominal de 39,7%, ante a quantia de R$ 1,38 
bilhão alcançada em 2004. 
 
Apesar de não revelar valores, Avari diz que outras inaugurações ocorrerão até o fim do ano, 
mantendo o planejamento de abrir 100 novas lojas, entre físicas e virtuais. Acompanhando o 
crescimento das lojas, três novos centros de distribuição foram inaugurados entre os meses de 
dezembro do ano passado e março deste ano, nas cidades de Caxias do Sul (RS), Ibiporã (PR) e 
Contagem (MG). 
 
O interior e o Sul do País devem ser as localidades escolhidas para as novas inaugurações. “Nosso 
foco tem sido o interior e o Sul do País, onde foi nosso avanço no ano passado. Nossos planos 
seguem mais ou menos esta diretriz”, reflete. Com relação a capital paulista, onde a rede já atua 
por meio da loja virtual localizada no bairro de Artur Alvim (zona leste paulistana), Avari explica 
que São Paulo é um mercado distinto onde ainda estão sendo feitas sondagens estratégicas. 
“Estamos aprendendo muito com a loja de Artur Alvim”, diz.  
 
Com espaço físico menor — cerca de 100 metros quadrados — e um mostruário em quantidade 
reduzida, as lojas virtuais oferecem uma interatividade diferenciada com relação aos pontos-de-
venda convencionais. Na sala de multimídia, o comprador pode, na companhia de um vendedor, 
escolher produtos e as formas de pagamento que desejar. Após a compra, os itens de volume 
médio saem do depósito e são entregues ao consumidor. “A loja virtual se transformou em um 
canal importante para o Magazine Luiza. Hoje, das 360 lojas que possuímos, cerca de 60 são 
virtuais”.  
 
Dia das Mães 
 
Para o período que antecede o Dia das Mães, a varejista prepara uma série de ações pontuais. A 
campanha para o período, que leva o nome “Mãe feliz já!”, contará com o calendário especial de 
ofertas, onde serão divulgados produtos exclusivos. As lojas também contarão com 
demonstradores e promotores nos pontos-de-venda. Os itens de imagens devem ser os campeões 
de venda na data, seguido pelos produtos que compõem a linha de presentes, como 
eletroportáteis e utensílios de cozinha. “São itens de menor valor agregado mas com um bom giro 
no mercado”, ressalta o executivo.  
 
O portal da rede (www.magazineluiza.com.br) seguirá as mesmas diretrizes da campanha, 
oferecendo como atrativo ao consumidor o parcelamento em até 12 vezes sem juros nas compras 
acima de R$ 299 feitas com cartão de crédito. “Hoje, nosso site já é o terceiro maior do País em 
visitas e compras e a maior parte das vendas do portal acontece na região metropolitana de São 
Paulo. 



Ano passado crescemos em torno de 40% e para este ano projetamos incremento acima de 50%, 
percentual um pouco maior que a média de mercado”, completa. 
 
 

 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 5 maio 2006, Comércio, p. B5. 
 


