
 
Magazine Luiza tenta fugir dos anúncios comuns 
Edson Álvares da Costa 
   
A rede de varejo Magazine Luiza, com sede em Franca (SP), muda seu trabalho de marketing 
para "não estar na vala comum dos anunciantes de varejo". Há um ano já deixou a 
comunicação mais focada em produtos e no valor institucional da companhia. Agora, em uma 
nova estratégia publicitária, decidiu anunciar apenas um ou dois produtos por vez, 
especialmente na televisão. Tirou ainda os centavos dos preços à vista e das parcelas e 
começou a usar nas propagandas a figura do vendedor, para criar intimidade e proximidade 
com a clientela.  
 
"Demos mais um passo para avançar nas mudanças", diz Fabio Avari, gerente-geral de 
marketing. "Decidimos colocar um pouco mais da alma e do DNA da empresa na 
comunicação", completa Ronaldo Gasparini, diretor-geral da Etco Comunicação Integrada, de 
Ribeirão Preto (SP), agência do Magazine Luiza que assina a nova campanha publicitária em 
parceria com a Ogilvy & Mather, uma das maiores do País.  
 
Segundo Gasparini, "neste segmento as ofertas costumam ser as mesmas, ‘comoditizadas’. 
Para 2006, a empresa informa trabalhar com uma verba de marketing de R$ 80 milhões.  
 
Magazine Luiza opta por novo rumo 
   
Rede de lojas chega ao mercado com uma comunicação reformada, trabalho da Etco e da 
Ogilvy. Pouco mais de um ano após mudar radicalmente a sua forma de fazer publicidade, que 
passou a ser mais focada em produtos e no valor institucional da companhia, o Magazine Luiza 
reforça neste ano sua estratégia de comunicação. A rede varejista com sede em Franca, no 
interior paulista, decidiu anunciar apenas um ou dois produtos por vez, seja na mídia 
impressa, no rádio ou nos comerciais de 30 segundos na TV. Além disso, ainda tirou os 
centavos dos preços à vista e das parcelas e começou a usar nas propagandas a figura do 
vendedor, para criar intimidade e proximidade com a clientela.  
 
"Demos mais um passo para avançar nas mudanças", diz Fabio Avari, gerente-geral de 
marketing do Magazine Luiza, ao lembrar que a concorrência deverá vir atrás. Para Avari, é 
uma pena que a companhia, com 360 lojas em sete estados do País, ainda tenha presença tão 
limitada na capital paulista, onde possui apenas quatro lojas virtuais, na zona leste de São 
Paulo. Avari lamenta que a concorrência tem o maior mercado do País sem precisar se 
preocupar com o rival interiorano.  
 
Em outra rota  
 
As campanhas do varejo para o último Dia das Mães apontaram para o novo caminho traçado 
pela rede de varejo Magazine Luiza. A estratégia de tirar do ar parte dos anúncios com 
garotos-propaganda gritalhões, optando por uma linguagem mais suave, e com número 
reduzido de produtos nos anúncios, pelo menos nos televisivos, foi um caminho adotado por 
outras empresas.  
 
No varejo, elas passaram a dar maior foco nos produtos e a usar a figura do vendedor para 
suavizar a linguagem. Avari enfatiza que o Magazine Luiza trabalha numa outra fase de 
comunicação do varejo no País. O executivo registra passagens pela gigantes Bombril e SP 
Alpargatas; há seis meses está no Magazine Luiza.  
 
"Para nos diferenciar, decidimos colocar um pouco mais da alma e do DNA da empresa na 
comunicação", acrescenta Ronaldo Gasparini, diretor-geral da Etco Comunicação Integrada, de 
Ribeirão Preto, agência própria do Magazine Luiza que assina a nova campanha da rede 
varejista em parceria com a Ogilvy & Mather.  
 
Parte do DNA da empresa (que investirá mais de R$ 80 milhões em marketing neste ano) está, 
segundo Gasparini, no atendimento diferenciado aos clientes, que têm orientação na hora da 



compra, e na autonomia dos gerentes para a aprovação de crédito. São determinações de 
Luiza Helena Inácio Trajano Rodrigues, superintendente da rede que faturou R$ 2 bilhões no 
ano passado.  
 
Segundo Gasparini, antes das mudanças, a rede Magazine Luiza estava "na mesma paisagem, 
na mesma vala comum do varejo." O executivo diz também que, neste segmento, "as ofertas 
são as mesmas, ‘comoditizadas’, porque os fornecedores são os mesmos e as condições de 
créditos também."  
 
Para se diferenciar da concorrência, o Magazine Luiza começou a levar para a comunicação, há 
um ano, além dos valores internos da companhia, "o benefício real do produto, coisa que até a 
indústria, em alguns casos, estava ausente", afirma Gasparini. O executivo lembra que a cada 
real gasto pelas redes varejistas em propaganda, o fornecedor entra com outro real, em forma 
de descontos nos produtos.  
 
Em sua nova estratégia, o Magazine Luiza começou anunciando fogão como "acendedor de 
apetite"; geladeira como "porta-gostosura", telefone celular como "aproximador de amigos" e 
o carrinho do bebê como "porta-jóia". Enquanto isso, alguns concorrentes nivelavam produtos 
de vários fornecedores, anunciando-os até com o mesmo preço.  
 
"Decidimos, então, anunciar menos produtos por comercial, para não confundir o consumidor e 
passar a ele mais benefícios do produto", detalha Avari. "É até uma forma de respeitar o 
trabalho do fornecedor, que é um parceiro nosso", acrescenta o executivo.  
 
Avari dá exemplo de como os concorrentes se inspiram na comunicação do Magazine Luiza - a 
rede teve que registrar a expressão "Só Amanha", criada em 1993 para as ofertas de segunda-
feira, informa. Mesmo assim, há muitos concorrentes que usam expressões bastante 
parecidas. "Para confirmar, basta ligar a TV", diz.  
 
Segundo Avari, o Magazine Luiza continua com sua estratégia central de comunicação. Com 
lojas em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, apenas 
nestes dois últimos estados é que há uma "calibragem nos sotaques".  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


