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RESUMO  
 

O presente trabalho teve o objetivo de mostrar a importância das estratégias de marketing digital 

para o aumento das vendas do Magazine Luiza durante o período de pandemia da Covid-19. A 

escolha da empresa se deu por conta da grande admiração pela liderança da Luiza Trajano, 

como presidente do grupo. Esse estudo apresentou cada estratégia elaborada pela empresa e 

correlacionou com os resultados contábeis de 2020 comparados com 2019, além de apresentar 

o modelo de negócios e a história do Magazine Luiza desde a sua fundação por meio dos dados 

contábeis fornecidos pela própria empresa em seu site institucional. Os resultados obtidos 

mostram que houve um aumento de 81% nas vendas totais o que equivale a R$12,4 bilhões em 

vendas no terceiro trimestre.  A partir disso, chega-se à conclusão de que a utilização da 

tecnologia e de estratégias assertivas de marketing digital incrementam as vendas totais, 

mostrando a importância da presença online para que as empresas mantenham suas posições de 

mercado diante das concorrentes. 

Palavras-Chave: Marketing digital; Magazine Luiza; Estratégias; Vendas totais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The present work aimed to show the importance of digital marketing strategies to increase 

Magazine Luiza's sales during the Covid-19 pandemic period. The choice of the company was 

due to the great admiration for the leadership of Luiza Trajano, as president of the group. This 

study presents each strategy developed by the company and correlated with the 2020 accounting 

results compared to 2019, in addition to presenting Magazine Luiza's business model and 

history from its foundation through the accounting data provided by the company on its 

institutional website. The results show that there was an 81% increase in total sales which 

equates to R$12.4 billion in sales in the third quarter. From this, it is concluded that the use of 

technology and assertive digital marketing strategies increase total sales, showing the 

importance of online presence for companies to maintain their previous market positions 

compared to competitors. 

Keywords: Digital marketing; Magazine Luiza; Strategies; Total Sales. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

No século XXI, diversas mudanças ocorreram na forma de vender. Isto porque, antes, a 

principal preocupação era voltada para quantidade produzida, na atualidade, o primordial é a 

fidelização do cliente.  

Com o advento da globalização, a mudança de perspectiva ficou evidente. A área de 

influência das empresas ficou em segundo plano, enquanto o enfoque se torna a inovação, ou 

seja, o diferencial relacionado aos concorrentes. Assim, a intensificação do uso da internet 

mostra essa era de transição, em que o mercado é repleto de novos produtos e novas formas de 

comercialização. As empresas investem cada vez mais em inovação, em pesquisa e 

desenvolvimento e na agilidade de solução de problemas.  

Nesse contexto, é importante destacar o papel do marketing, o qual quando é elaborado 

de uma forma planejada e executado cuidadosamente tende a gerar demanda por produtos, 

emprego e impacto financeiro na empresa. Então, devido às mudanças cada vez mais bruscas a 

respeito das preferências do consumidor, onde a compra se trata da qualidade não apenas da 

quantidade. Utiliza-se o marketing digital que, basicamente, é o uso da internet (redes sociais, 

websites e blogs) como uma ferramenta de marketing que envolve todos os seus conceitos 

originários. 

Nos primeiros meses de 2020, essa experiência on-line teve que ser adotada em grande 

escala por todas as empresas do Brasil. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) declarou estado de pandemia, causada pela Covid-19. Sem a existência de 

uma vacina, foram adotadas diversas medidas de prevenção e a principal foi o distanciamento 

social, ou seja, indivíduos deveriam ficar em casa, saindo apenas para compras essenciais. 

Diversas lojas e shoppings foram fechados, obrigando os gestores a adaptarem o modelo de 

negócios vigente. As empresas varejistas que apresentavam um histórico forte no ambiente 

físico tiveram que migrar para o virtual para que conseguissem passar pela crise.  

A partir disso, é importante destacar como as empresas varejistas sofreram uma grande 

mudança em termos de vendas ao utilizar essa nova ferramenta. Jim Collins, consultor de 

renome americano, enfatiza a importância de uma inovação sistemática. O sucesso do Walmart, 

por exemplo, advém da execução de uma grande ideia por um longo período, visto que os 

resultados não aparecem em curto prazo e é um processo cumulativo de ideias que leva ao 

sucesso de determinada campanha. 
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Outra exemplificação, dando enfoque ao período de pandemia, foi a Chilli Beans a 

maior rede especializada em óculos e acessórios da América Latina, que teve de modificar não 

só a estratégia financeira em poucos dias, mas todo o planejamento de lançamentos, marketing, 

relacionamento com o cliente e fortalecimento da relação com os franqueados. De acordo com 

Caito Maia CEO (Chief Executive Officer) da marca, no livro Bora Varejo (2020), com diversos 

pontos físicos fechados, a criatividade e o marketing digital tiveram que tomar uma posição 

primordial para que as vendas não caíssem.  

De acordo com Fred Trajano (2020) o Magazine Luiza, uma das maiores empresas 

varejistas do Brasil, com o modelo de negócios baseado na loja física, levou quarenta e três 

anos para faturar R$1 bilhão enquanto foram necessários apenas dez anos para conseguir o 

mesmo resultado com o comércio eletrônico. Além disso, em 2020, o Magazine Luiza teve 

vendas recordes de R$8,6 bi no primeiro trimestre, sendo 78% vindos do comércio eletrônico, 

depois de uma expansão anual de 182%. A estratégia de expandir a plataforma digital é 

realidade no cenário das empresas brasileiras varejistas. 

Com o uso do marketing digital, as empresas têm a capacidade de ampliar suas 

estratégias de venda na tentativa de melhorar a experiência do usuário, fazendo com que haja 

uma fidelidade maior com a marca. A geração de conteúdo, conjuntamente aos anúncios que 

interessam os possíveis clientes são de suma importância para que uma campanha de um 

produto ou serviço sejam inovadores e garantam maior parcela de mercado.  

De acordo com Neil Patel (2020), com o aumento de indivíduos usando a internet e na 

forma como eles se comunicam entre si, o marketing digital fez as empresas repensarem o modo 

com que alcançam seus consumidores e comercializam seus produtos. Atualmente, o e-

commerce é uma das maiores formas de comercialização de produtos e serviços, movimentando 

bilhões a cada ano. E esse fato ocorre, em grande parte, por conta das diversas estratégias de 

marketing digital. 

O comércio foi modificado e o novo varejo se expandiu pelo mercado. Já não é 

interessante apenas o produto físico, mas toda a jornada para chegar nele, o foco vai estar no 

cliente e para chegar nele o marketing digital é uma das principais ferramentas. As empresas 

que utilizam de forma correta conseguem aumentar suas vendas e adquirir marketshare, 

passando de forma assertiva por situações de crise.  

 

1.1 Problema e sua importância 
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O estudo parte da ótica que, com o advento da internet, a população gasta maior parte 

do tempo em smartphones, tablets e notebooks e tem a inclinação em adquirir produtos online, 

isso leva o mercado a ter um grande fluxo monetário no meio online. A globalização diminuiu 

a distância, proporcionando um caminho de informações cada vez mais ágil. A partir disso, as 

empresas tiveram que mudar a forma com a qual comercializavam serviços, bens e eventos pois 

não se tratava mais da produção em massa e sim da qualidade.  

A partir de todos esses fatores já existentes, ocorreu um cenário pandêmico em 2020, 

por conta da Covid-19, levando todos os negócios brasileiros a se digitalizarem, a partir do 

estabelecimento da quarentena. 

O varejo no Brasil é bem amplo e não é limitado pela produção apenas de grandes 

empresas, pelo contrário, há diversas empresas de pequeno e médio porte inseridas nesse 

mercado. Nesse momento de pandemia, essas empresas estão sofrendo uma grande 

instabilidade e um respaldo tecnológico pode ser determinante para evitar falências. 

O processo de digitalização nas empresas já estava em debate no Brasil antes do período 

de quarentena, Alfredo Soares (2020) sócio da VTEX, uma grande multinacional, já escrevia 

sobre essa importância no seu livro “Bora Vender”. Algumas organizações já estavam se 

transformando, do meio físico para o digital, mas com o estabelecimento da quarentena esse 

processo foi acelerado. O que era para ter acontecido em um ano, foi feito em meses ou dias.  

Com a crise, diversos pensamentos contrários à digitalização tiveram que ser superados, 

pois a única solução era o digital, empresas que são mais conservadoras, como o varejo 

tradicional, tiveram de fechar as portas e repensar um modelo de negócios que funcionasse 

digitalmente.  

O Magazine Luiza, grande varejista brasileira, teve maior facilidade pois já aplicava o 

modelo de negócios voltado para o digital. De acordo com Castellar e Querido (2020), em 2015, 

a partir da liderança de Frederico Trajano, a empresa começou uma nova fase: o ciclo da 

transformação digital, o qual tinha o objetivo de passar de uma companhia tradicional com uma 

plataforma digital, para uma companhia digital com pontos de vendas e suporte humano. 

Para exemplificar a vantagem de empresas com o digital bem estruturado, ocorreu um 

aumento no número das vendas, de acordo com os estudos da Federação do Comércio do Estado 

de São Paulo (Fecomércio-SP), a participação do comércio eletrônico nas vendas no varejo 

aumentou em seis meses o que era previsto para seis anos. Entre janeiro e junho de 2020, as 

vendas online passaram de 2,9% para 3,7%. 
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Além disso, Lucimara Leandro (2020) registra que a pandemia do coronavírus teve um 

impacto significativo nas vendas do varejo online, algo que deve perpetuar durante os próximos 

anos.  

Assim, a relevância do estudo desse tema se dá, portanto, pelo fato que o mundo passou 

por uma digitalização forçada e que a maioria das empresas necessitam flexibilizar o modelo 

de negócios e as estratégias de venda digital, o que é relevante para manterem suas posições do 

mercado.  

A partir disso, o presente trabalho procurou, por meio de uma breve abordagem da 

Teoria da Inovação de Schumpeter, correlacionada com as teorias dos economistas 

Neoschumpeterianos, mostrar a importância do processo de inovação a partir da utilização do  

estudo de caso do Magazine Luiza, empresa varejista de grande porte brasileira, com o intuito 

de  prover informações que comprovem que a utilização de estratégias assertivas de marketing 

digital provocam um impacto positivo, fazendo com que a tomada de decisão na situação de 

crise atual seja eficiente nem haja perda de marketshare e posição de mercado. 

 

1.2 Hipótese 

 

Dessa forma, tomou-se como hipótese para a presente pesquisa, a partir do estudo de 

caso do Magazine Luiza S.A, que as estratégias de marketing digital adotadas demonstram o 

impacto significativo nas vendas nos trimestres de 2020 em comparativo com os anos 

anteriores, revelando o ganho de marketshare pela performance do digital no período de crise 

decorrente da Covid-19. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Identificar, a partir do estudo de caso do Magazine Luiza S.A, empresa varejista 

brasileira, como o marketing digital gera um efeito significativo nas vendas dessa empresa no 

período de crise da Covid-19. 

  

1.3.2 Objetivos Específicos 
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O trabalho teve como objetivos específicos:  

a) Compreender as mudanças da sociedade e no mercado e como a empresa em questão têm 

conseguido se adaptar às diferenças na forma de vender no período de pandemia. 

b)  Analisar o modelo de negócios do Magazine Luiza adaptado para o digital e como as 

estratégias de marketing digital impulsionam as vendas.  



17 

 

 

 

2- REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Com o objetivo de situar este estudo na literatura que trata do tema marketing digital 

por meio de uma abordagem econômica, destacam-se alguns estudos que permitiram evidenciar 

o impacto do marketing digital nas empresas do século XXI.  

Dando enfoque nas estratégias e nas ferramentas que diferenciam as que utilizam essa 

ramificação do marketing em relação às demais que não o fazem, destacando também a 

evolução dessa ramificação dentro do varejo no período recente e anterior à crise da Covid-19.  

Assim, segundo Amâncio (2009), com o advento da internet, as mudanças foram claras 

a respeito de cada rotina, o que levou a um impacto direto na forma com a qual as empresas 

deveriam atingir seus consumidores. O objetivo de seu trabalho foi explicitar como o marketing 

digital e as ferramentas de marketing incrementaram a forma de atração de clientes qualificados. 

De acordo com o estudo, a experiência do usuário se tornou prioridade para que ele se 

fidelizasse à marca. Moraes (2006) afirma que, para ter sucesso, as empresas necessitam de 

uma experiência online cada vez melhor para o cliente, trazendo conteúdo em tempo real, sendo 

ágil na tomada de decisões e aprimorando cada vez mais seu desempenho. 

Um exemplo da utilidade de um tipo dessas ferramentas supracitadas, está exposto em 

Vaz (2008, p.75) ao afirmar que no Google analytics, “o anunciante pode saber de quais cidades 

do Brasil e do mundo vieram os acessos que seu site teve durante o período que escolher, além 

de outras centenas de informações necessárias para entender o comportamento desse novo 

consumidor”. Então, pode-se dizer que, a partir da análise de cada ferramenta utilizada por cada 

microempresa, os resultados com a utilização dessas estratégias de marketing trazem o retorno 

do investimento esperado pelos gestores e a constante inovação no mundo mostra a necessidade 

do entendimento cada vez mais aprofundado do usuário. 

Outra análise importante foi a realizada por Marciliano e Garcia (2017), que buscaram 

compreender como as redes sociais geram resultados nas pequenas e médias empresas da região 

de Ribeirão Preto em São Paulo. Os autores, inicialmente, procuraram definir o marketing em 

si, para analisar a ramificação que é a utilização das mídias sociais para impulsionar os 

resultados. As redes sociais são um objeto de estudo importante no artigo pois, a partir do 

volume de acesso, mostra-se porque o meio corporativo segue adotando essa estratégia no 

século XXI. 
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De acordo com Gehm Filho (2016), a internet é um local novo e de ampla concorrência 

que oferece diversas oportunidades concomitante a dúvidas, porém, com conhecimento e 

informações corretas, se torna uma vantagem competitiva em relação às outras empresas, ou 

seja, utilizando a ferramenta nova de marketing de forma inteligente tende-se a ganhar parcelas 

de mercado. 

O resultado da pesquisa de Marciliano e Garcia (2017) foi que as redes sociais trazem 

um efeito positivo nas microempresas, decorrente do baixo custo e facilidade no uso. Com o 

advento da internet, a informação se tornou bem mais rápida e com isso as pequenas empresas 

conseguem ter um alcance maior, com um planejamento estratégico de marketing bem definido 

e uma implementação com integração entre gestores e funcionários, a alavancagem das vendas 

é efetiva.  

Diversos estudos vêm apresentando grande preocupação em ensinar aos 

empreendedores e empresários a melhor forma de utilizar as ferramentas e métricas vinculadas 

à criação de conteúdo digital por meio de eBook, blogs, sites, cursos on-line, entre outros. A 

percepção de que o futuro se baseará em estratégias de marketing digital se torna realidade em 

diversos websites. A RD Station, uma das maiores plataformas de marketing digital, dispõe de 

diversos eBooks para empreendedores que buscam auxiliar no processo de vendas e no 

detalhamento do planejamento estratégico de marketing da empresa, além de oferecer 

ferramentas para os empreendedores.  

Ressalta-se que o impacto do Marketing Digital ocorre em todos os tipos de negócios e 

as redes sociais vêm crescendo, sendo uma saída para empresários que estão tendo dificuldades 

em investir um volume significativo de capital. Uma pesquisa realizada pela Rock Content, em 

2016, mostra que, dentre as razões para as empresas estarem nas redes sociais, 83,2% são por 

conta da visibilidade e 63,2% se tratam de interação com o público, pois acreditam que a 

visibilidade aumentando juntamente com a interação com o público gera uma experiência 

melhor do usuário. O que resulta em um impacto maior em vendas e contrato de serviços. 

Por meio dos diversos canais de marketing, as empresas de varejo fazem ligação direta 

com o cliente, ou seja, o consumidor final. Segundo Levy e Weitz (2011), empresas que 

negociam serviços ou produtos com finalidade de serem uteis para famílias ou indivíduos são 

consideradas varejistas, tornando-se dessa forma o negociante final quem liga a distribuição de 

fabricantes a consumidores. 

Segundo Alfredo Soares (2020), o varejo não será mais apenas físico ou apenas digital, 

ou uma oferta de serviços e produtos. Ele será uma junção de todos os elementos on-line e off-
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line. Com a mudança do mercado decorrente da crise do coronavírus, o mercado mudou, deixou 

de ser voltado apenas para o varejo físico e para a grande quantidade de produtos e deu início 

a era que vai ser vivenciada, a do relacionamento, a ferramenta mais importante da venda vai 

ser ouvir o cliente.   

Um exemplo de centralização de negócios no digital para ultrapassar a crise, foi a 

estratégia do Grupo Arezzo&Co. De acordo com Alexandre Birman (2020), CEO (Chief 

Executive Officer) do grupo, todos os funcionários da empresa foram colocados como sellers 

online da marca, o resultado dessa implementação foi o faturamento do grupo de R$1 milhão 

de reais em vendas em apenas duas semanas. 

O mercado com a pandemia do Covid-19 foi obrigado a se digitalizar, fazendo com que 

se tornasse mais competitivo e que as empresas tomassem atitudes rápidas para manterem seu 

market share. 

Como exposto por Alfredo Soares (2020), o varejo não pode mais se comportar como 

um empresário que apenas abre uma franquia com uma localização estratégica e uma marca 

forte para impulsionar as vendas. No cenário de crise, a relação com o cliente é o primordial, o 

empresário tem que ir até o consumidor, antecipar a necessidade e estabelecer um 

relacionamento pós-venda, pois a aquisição do cliente é cara e perdê-lo traz um prejuízo maior. 

A mudança no ano de 2020 ocorreu e, de acordo com Alberto Serrentino (2020), os 

ganhos de produtividade no varejo serão realidade, um novo ciclo de ajustes em despesas e 

busca de eficiência, racionalização no parque de lojas e uma grande modificação e melhora dos 

modelos de negócios, pois a maioria dos gestores estavam focados apenas no ponto de venda 

físico, o que com a presença de multicanais de vendas perde a força. O normal será a loja ir até 

o cliente, não mais o cliente que vai à loja. 

Além das estratégias de marketing bem desenvolvidas, Alfredo Soares (2020) expõe que 

no período de quarentena os pontos físicos se tornaram ship from store (remessa de loja) e uma 

grande varejista brasileira adotou essa estrutura, a Ri Happy, onde todas as lojas físicas se 

tornaram centros de distribuição e os vendedores aprenderam a vender por redes sociais 

(Instagram e WhatsApp). 

Saraiva (2019) analisou o uso de mídias sociais como um meio de comunicação em um 

varejo de moda e constatou que o marketing digital como intermédio comunicativo tem sido 

uma das formas que as empresas buscam obter diferencial competitivo. Além disso, a internet 

é uma excelente maneira de se manter presente no seu negócio, dando foco também na 

utilização de mídias sociais com o objetivo de possibilitar a construção de uma conversa direta 
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e transparente com o consumidor. Visando a colaboração em massa para contribuir na criação 

de bens e serviços, fazendo assim um produto que combine com o cliente. 

Reforçando a importância da comunicação de cliente e marca, de acordo com Alfredo 

Soares (2020), algumas companhias tiveram grandes prejuízos por conta de posicionamentos 

contrários ao que o público-alvo se identificava. Grandes companhias que acreditavam que a 

pandemia era um exagero foram altamente impactadas financeiramente, com quedas drásticas 

em seus números, mostrando também que o marketing digital tem relação direta com o número 

de vendas, pois é o consumidor que toma a decisão final. 

Todos os estudos apresentados exemplificam o impacto gerado pelo uso do marketing 

digital nas vendas, o marketshare aumenta, o mercado se concentra e as empresas que detém 

as estratégias diferenciais conseguem aumentar as barreiras às novas entrantes, o que torna o 

mercado cada vez mais complexo para o empresário, mas cada vez mais completo para o 

consumidor em termos de experiência de compra. 
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3- REFERENCIAL TÉORICO 

 

 

Nesta seção, apresenta-se a Teoria da Inovação de Schumpeter e a visão dos 

Neoschumpeterianos sobre o mercado, correlacionando aos estudos de Kotler e Keller a 

respeito do marketing digital e como influencia as vendas das empresas do século XXI.  

Inicia-se apresentando o conceito de marketing. De acordo Kotler e Keller (2006), o 

marketing é capaz de transformar uma necessidade particular ou social em uma oportunidade 

de negócios que pode gerar lucros, ademais ele exemplifica com percepções de grandes 

empresas como eBay e IKEA que se transformaram em ações estratégicas.  

Na visão do marketing tradicional, como foi apresentado por Kotler e Keller (2014), os 

empresários se preocupam na criação do produto para venda, no entanto, este funciona melhor 

em economias nas quais os consumidores dão foco na quantidade, diferentemente do que ocorre 

em locais nos quais a concorrência é grande e esses possíveis clientes têm preferências adversas 

e estão focados na qualidade, o que diferencia a aplicação do marketing. Além disso, há um 

abandono do foco em apenas vender para iniciar um processo de gerar entrega de valor. 

O que foi exposto por Kotler e Keller tem relação direta com a teoria de Schumpeter a 

respeito de inovação. Para explicar o processo de desenvolvimento econômico e como implica 

na economia sendo um fator não mais exógeno ao sistema, mas sim endógeno, Schumpeter 

(1982) utiliza o conceito de inovações ao afirmar que o conceito de desenvolvimento agora está 

ligado a essas novas combinações, seja a introdução de um bem ou método de produção na 

economia ou simplesmente a abertura de uma ramificação nova de mercado. Todos esses fatos 

deslocam o equilíbrio a um ponto que não retorna ao que se encontrava no passado (essas novas 

combinações se diferenciam do mainstream, escola neoclássica). 

O surgimento do uso dessas novas combinações de mercado tem ligação direta com a 

concorrência. A partir disso, Schumpeter (1982) explica dois novos conceitos, o de 

“empreendimento”, que são essas novas combinações de bens ou serviços, e o de 

“empresários”, que são os agentes realizadores. Esses agentes inovadores, que exercem o papel 

de trazer o diferencial para o mercado, têm como intuito principal inovar por meio de produtos 

ou serviços para adquirir o monopólio. 

De acordo com Schumpeter (1982), se as inovações tiverem êxito, essas são capazes de 

criar necessidade nos indivíduos, fazendo com que o produtor empreendedor concentre o 

mercado para si. O autor acrescenta que, ao longo do tempo, as firmas concorrentes vão sentir-
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se incentivadas a adquirir essa nova parcela de mercado, a partir da diferenciação de produtos 

ou novos métodos produtivos. Caso isso não ocorra (a busca por poder de monopólio) por parte 

dos empresários, os concorrentes irão buscar e com isso os produtos deles ou os métodos de 

produção se tornarão obsoletos, pois com tempo as firmas vão se adaptar às inovações e 

tendências do mercado.  

Schumpeter (1982) acredita que a concorrência faz com que as firmas se adaptem às 

inovações para sobreviver a esse meio empresarial. Algo exposto no século XX e que tem 

relação direta com o que ocorre com o advento da globalização na atualidade. 

Schumpeter (1961) chama esse processo de destruição criadora. A inovação causada 

pela concorrência e criação de um novo produto (criação da necessidade) gera esse efeito. A 

destruição criadora é quando, em outras palavras, a demanda cresce e absorve esse novo produto 

fazendo com que quem produz o produto antigo ou de forma ultrapassada seja expulso do 

mercado ou perca a competitividade. 

Com esse processo, Schumpeter (1961) discorre que as firmas vão investir para se 

adaptar ao novo mercado, mesmo que essas firmas que tenham o monopólio tentem protegê-lo, 

as concorrentes conhecem o mercado, mesmo desconhecendo o método, e com isso usam de 

todos os seus esforços para conseguir alcançá-las. O processo exige um investimento pesado de 

capital e mão de obra e quando as concorrentes atingem o êxito, a produção cresce junto com o 

salário e a renda, impactando o produto da economia (ciclo de progresso da economia). Quando 

todos chegam ao mesmo patamar, nesse momento, a economia começa a deprimir até que haja 

um novo processo inovador, renovando esse ciclo e alavancando o desenvolvimento. O autor 

afirma que não se pode considerar que há um momento estático: 

 

Todos os exemplos de estratégia econômica adquirem a sua verdadeira 

significação apenas em relação a esse processo e dentro da situação por ele 

criada. Necessitam ser observados no papel que desempenham na tempestade 

eterna da destruição criadora, pois não podem ser compreendidos 

independentes deste processo ou baseados na hipótese de que há uma calmaria 

perene. (SCHUMPETER, J. ,1961, p.111). 

 

 Essa necessidade de renovação do processo ocorre principalmente pela energia das 

ações humanas que colocam como prioridade as diversas atividades econômicas para adquirir 

a mudança e a inovação. Schumpeter (1982) afirma que as instituições serão os motivadores 
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dessa necessidade de inovar tanto no âmbito individual quanto no social, pois os agentes 

econômicos têm um objetivo claro que é vencer e conquistar. Nas palavras de Schumpeter:  

 

 Ao contrário da classe dos senhores feudais, a burguesia comercial e industrial 

elevou-se à custa do êxito no campo dos negócios. A sociedade burguesa 

configurou-se em um molde puramente econômico: seus alicerces, vigas etc. 

foram todos construídos de material econômico. As faces do edifício se 

orientam para o lado econômico da vida. Recompensas e penalidades são 

oferecidas ou aplicadas em termos pecuniários. Elevar-se ou declinar na vida 

significa ganhar ou perder dinheiro. Ninguém pode negar que esta é a 

realidade (SCHUMPETER, 1984, p. 94).  

 

Essa avidez pela necessidade de obter lucros é o que motiva os empresários a buscarem 

novos métodos para concentrarem o mercado a favor deles.  

Todo esse processo tem conexão direta com a utilização do marketing digital pelos 

empresários do século XXI para adquirir marketshare. De acordo com Kotler (2017), o 

marketing consiste em lidar com um mercado em constante mudança, com novos tipos de 

consumidores, e esses consumidores têm tendência à mobilidade, ou seja, vivem em um ritmo 

muito acelerado. E por estarem em constante movimento, estão conectados e essa conectividade 

diminui de forma significativa os custos de interação entre empresas e colaboradores, reduzindo 

as barreiras de entrada em novos mercados, o que facilita o desenvolvimento de novos produtos. 

A partir disso, as empresas que detém o marketing digital rápido e eficiente, ganham a parcela 

de mercado e adquirem vantagem diante dos concorrentes, ou seja, o processo de destruição 

criadora ocorre da mesma forma, só que com meios inovadores diferentes.  

Para reforçar a importância da teoria de Schumpeter, é necessário relacionar com os 

economistas Neoschumpeterianos, Nelson e Winter (1982), Freeman (1982), Dosi, Penrose, 

Carlota Perez e Rosenberg, os quais defendem que a inovação é um determinante fundamental 

do processo dinâmico da economia além de ser crucial para definir os paradigmas da 

competividade econômica em níveis regionais e globais.  

Para esses economistas, a inovação é a única forma de sobrevivência dos mercados, 

tanto de produtos novos quanto de processos, pois está cada vez mais competitivo. As empresas 

e setores da economia que não investem em tecnologia para inovar, acompanhados de uma 

gestão eficiente, estão fadados a desaparecer do mercado, ou seja, perder espaço para as 

empresas que visualizam inovar como meio de se diferenciar. 
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A partir da teoria de Nelson e Winter (1982), a concorrência Schumpeteriana tende a 

produzir vencedores e perdedores, ou seja, as firmas que detêm maior força sobreviverão 

aproveitando das suas vantagens competitivas, em contraponto, as mais fracas tendem a 

desaparecer. Nessa situação de competição, as firmas que investem em tecnologia e estratégias, 

vão sobreviver ao mercado enquanto outras vão à falência, consideradas atrasadas no processo 

de desenvolvimento.  

De acordo com Nelson e Winter (1982), as firmas têm habilidades e procedimentos de 

decisão e tendem a buscar as melhores soluções em um mercado que é parcialmente endógeno. 

O crescimento econômico atribui vantagens às firmas que detêm um tamanho maior e uma 

grande capacidade de apropriação de forma positiva dos investimentos em P&D (pesquisa e 

desenvolvimento), mas o declínio também tende a ser maior. Além disso, existem as vantagens 

para as empresas que são pioneiras em determinado mercado, pois requer tempo e gasto para 

imitar as ações de firmas que já estão consolidadas em alguns setores econômicos.  

No entanto, Nelson e Winter (1982) acreditam que inovar tende a gerar monopólios 

temporários, após a geração de altos lucros, as concorrentes tendem à imitação e difusão 

fazendo com que os gastos da firma aumentem. O resultado é o surgimento da necessidade de 

retomar ao processo de inovação, ou seja, o ciclo continua em função da concorrência, mas os 

processos inovadores tendem a valorizar mais a tecnologia e conhecimento.   

Outro economista importante foi o Freeman, que em sua teoria deu enfoque à análise da 

tecnologia e o impacto que essa tem nas firmas. Segundo Freeman (1982), as empresas irão 

elaborar estratégias dinâmicas, tecnológicas e competitivas para manter a sua posição no 

mercado e assim sobreviverem nesse meio cada vez mais seleto.  

A partir disso, Freeman (1982) divide essas estratégias adotadas a partir de 

características específicas: ofensivas, defensivas, imitativas, dependentes e oportunistas. 

As primeiras significam um elevado investimento em P&D (Pesquisa e 

desenvolvimento) de forma a utilizar ativamente. Decorrente da realização dessas pesquisas 

específicas a empresa em questão apresenta uma liderança técnica (serviços e processos) e de 

mercado (novos produtos e consumidores) especializada, com o objetivo de ser assertivo diante 

a concorrência. 

As estratégias que têm características defensivas, seguem a mesma linha das estratégias 

de caráter ofensivo, ou seja, elevado investimento em pesquisas. Dessa forma as firmas vão 

estar de acordo com o que o movimento do mercado, seja no âmbito do marketing, do financeiro 

ou de vendas.  
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Já as imitativas, ocorrem quando as empresas menores tentam competir com as maiores 

a partir de um grande investimento em sistemas de informação e know-how. As características 

dependentes, são as firmas que não estão preocupadas em investir em P&D e sim depender de 

insumos da matriz. Por último são as estratégias de caráter oportunista onde as empresas 

preocupam-se em ocupar nichos de mercado inexplorados, ou seja, setores os quais as firmas 

de grande porte não estão operando.  

Tais características das estratégias demonstram a preocupação dos Neoschumpeterianos 

em exemplificarem como a diferenciação em termos de conhecimento e tecnologia pode ser 

diferenciais para a permanência das empresas no mercado em questão. 

Schumpeter e os Neoschumpeterianos conectam as ações das firmas no passado com o 

que ocorre no século XXI com as grandes empresas. O investimento em inovação e 

conhecimento é o que garantem o marketshare e o número de vendas. 
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4- METODOLOGIA 
 

 

Pretende-se adotar como metodologia para alcançar os objetivos dessa monografia a 

pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

No caso da pesquisa bibliográfica, esta consiste em buscar informações que servirão de 

base para a elaboração da investigação proposta pelo tema e por isso será realizado um 

levantamento, seguido de uma atualização destas informações, referentes ao assunto. Ademais, 

recorre-se à análise de conteúdo, que consiste em um conjunto de métodos de estudo das 

comunicações com o intuito de obter conhecimentos relativos à condição de reprodução dessas 

informações; ou seja, trata-se da mensagem que o texto traz, estruturando-se em fases, que são: 

pré-análise (fase de organização, que permite a realização de alterações); análise do material 

(que é a análise propriamente dita); tratamento dos resultados, inferência e interpretação (dar 

respostas às indagações geradas, tipo: por que e o que analisar). 

Já o estudo de caso é uma estratégia, que busca reunir informações detalhadas e 

sistêmicas, como afirma Patton (2002). Assim, a partir dos métodos já citados anteriormente, o 

estudo de caso vai buscar um detalhamento de informações sobre a empresa abordada, o 

Magazine Luiza.  

As informações serão recolhidas a partir da utilização do aplicativo do Magazine Luiza, 

chamado Relações com Investidores, em que serão recolhidos os relatórios financeiros do 

primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2020, mostrando o balanço patrimonial e o nível de 

faturamento da empresa nesse período. Além disso, haverá um comparativo com o balanço do 

terceiro trimestre de 2019 e 2018, com intuito de analisar em termos de faturamento da empresa 

qual foi a modificação nesses últimos 2 anos, comparando em termos de vendas totais e 

separando quanto ao crescimento de vendas on-line e vendas em loja física.  

Outros dados que serão compilados são as estratégias de marketing digital elaboradas 

durante o primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2020 e o resultado dessas estratégias em 

termos de vendas da empresa. Por fim, será apresentado o valor do marketshare da empresa em 

questão no terceiro trimestre de 2020.  

Dessa forma, a proposta metodológica visa responder e esclarecer o efeito do marketing 

digital nas vendas da empresa selecionada no período de pandemia. 
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5- ANÁLISE DO COMPORTAMENTO ECONÔMICO DO SETOR NO PERÍODO DE 

PANDEMIA 
 

5.1. Mercado no Brasil e no mundo 

 

O comércio varejista é um dos setores principais da economia mundial, movimentando 

bilhões de dólares por ano. A partir da intensificação do uso da internet, o setor apresentou altas 

taxas de crescimento anualmente, sendo fruto de uma grande presença do e-commerce. 

Atualmente, a China tende a ultrapassar os Estados Unidos e se tornar o maior mercado global 

no setor. No Brasil não é diferente, o varejo é um dos principais setores da economia, de acordo 

com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, o varejo restrito (incluindo materiais de 

construção e excluindo automóveis e combustíveis) responde por 22,60% do PIB brasileiro, 

movimentando em 2019 cerca de R$1,650 trilhão. 

No início de 2020, a pandemia assolou uma cidade de elevada atividade econômica na 

China, Wuhan, fazendo com que diversos empresários tomassem atitudes drásticas para 

proteger seus colaboradores e a população. O lockdown1 de todos os estabelecimentos foi 

decretado, sendo possível apenas fazer compras básicas. De acordo com o relatório da 

McKinsey&Company (2020), 80% das lojas do Starbucks estavam fechadas em Wuhan para 

proteção dos colaboradores, consumidores e da sociedade. Além disso, foram oferecidos todos 

os materiais de segurança necessários para as lojas que continuaram abertas. A partir da 

proteção, eles começaram a pensar na otimização da experiência do usuário, criando o 

“Contactless Starbucks Experience”, que seria a realização de pedidos via mobile para diminuir 

o contato. 

As empresas e marcas tiraram um aprendizado muito importante dessa situação, tiveram 

que aproximar as marcas ao consumidor, colocando preocupações sociais como primordiais 

para crescimento, deixando de ser apenas números e relatórios. Os empreendedores e 

empresários que souberam agir de forma eficiente em pouco tempo conseguiram passar pela 

crise da Covid-19 tendo seus prejuízos minimizados. 

Todas as empresas tiveram de pensar em algo além das vendas, como extensões de 

negócios, produção de conteúdo, presença digital consolidada e a compra se tornou algo que 

não depende apenas da quantidade. A pandemia trouxe um distanciamento obrigatório, todas 

 
1 O lockdown consiste em fechar uma região, interditando vias, proibindo deslocamentos e viagens não essenciais. 
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as relações entre consumidor e marca foram repensadas, para passar confiança e empatia em 

um período tão incerto. 

Durante a quarentena no Brasil, o consumo de produtos de bem-estar e a valorização do 

tempo se tornaram primordiais para os clientes, fazendo com que o e-commerce deixasse de ser 

algo opcional para ser obrigatório. Em diversos países, essa forma de vender era tratada como 

um serviço trivial; no Brasil, como não havia essa cultura, diversas lojas tiveram que se adaptar 

e realizar uma digitalização forçada. 

Os serviços prestados se tornaram cada vez mais diversos, fazendo com que os grandes 

players do mercado se tornassem mais completos ao atender aos clientes. O marketing de 

conteúdo se tornou uma das formas mais importantes de se criar autoridade dentro da internet, 

além de ser um conversor de vendas, é tratado como algo crucial para as marcas se destacarem 

no mercado, ou seja, é responsável por grande parte do faturamento das lojas online. As marcas 

que não se posicionam tendem a ser desvalorizadas no mercado cada vez mais concentrado.  

A mudança ocorreu de forma repentina e as empresas que foram ágeis sobressaíram no 

mercado. A quarentena gerou um consumo acelerado de produtos de forma online e impactou 

culturalmente a população em relação à forma de se relacionar, de se comunicar, prioridades 

mudaram e os serviços se diversificaram. Uma era altamente digital se tornou uma realidade e 

quem manteve a parcela de mercado foram as empresas que souberam mesclar o modelo de 

negócios tradicional com o digital. 

 

5.2.Principais empresas 

 

O mercado varejista no Brasil em termos de marketplace2 é liderado por quatro grandes 

companhias, o Mercado Livre, a B2W (Lojas Americanas), o Magazine Luiza e a Via Varejo. 

Durante o ano de 2019, o Magazine Luiza chegou aos 21% de marketshare, evoluindo 

15 p.p. desde o primeiro trimestre de 2016, em que apresentava apenas 6%, no início de sua 

digitalização. No entanto, a Via Varejo vem ganhando mercado no Brasil, conquistando 

margens interessantes e no segundo trimestre de 2020, conforme a Figura 1, adquiriu 8% de 

marketshare, chegando aos 12% do total de vendas do mercado on-line. 

 

 
2 Marketplace é um modelo de negócios que surgiu em 2012 no Brasil, trata-se de uma espécie de shopping 

center virtual. É vantajoso para o consumidor pois reúne diversas marcas e lojas em apenas uma plataforma, o 

que facilita a procura pelo melhor produto e preço. 
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Figura 1: Marketshare das principais atuantes varejistas do mercado on-line no Brasil no 

segundo trimestre de 2020. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do Credit Suisse (2020). 

 

Mesmo com o crescimento da Via Varejo, a líder nacional em vendas on-line foi a 

Magazine Luiza, movimentando cerca de R$9,3 bilhões pelo e-commerce, o que equivale a 

38,3% do faturamento total da companhia. Cada uma das companhias lidera uma frente, a B2W 

apresenta maior representatividade no e-commerce por ser uma varejista totalmente digital, 

tendo suas vendas 100% de forma digital.  

Ao se tratar de marketplace, tem-se a liderança do Mercado Livre e da B2W, duas 

companhias criadas para ocupar espaços e se tornar opções online de “one-stop shopping”. 

Porém, o Magazine Luiza vem atuando com a multicanalidade, o que leva a empresa a ter um 

grande faturamento e competir acirradamente com os grandes players do mercado físico e 

digital.  
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Quadro 1: Os maiores marketplaces do país. 

Posição 

Ranking 

Recorte 

Empresa Segmento 
Volume Bruto de 

mercadorias 2019 

1º 
Mercado 

Livre 
Outros Segmentos R$30.000.000.000,00 

2º B2W Digital 

Lojas de 

Departamento, 

Artigos do Lar e 

Mercadorias em 

Geral 

R$18.778.000.000,00 

3º 
Magazine 

Luiza 
Eletromóveis R$12.365.700.000,00 

4º Via Varejo Eletromóveis R$6.357.000.000,00 

Fonte: Elaboração própria com base na Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (2020). 

 

O Magazine Luiza representa uma das maiores varejistas do Brasil com presença 

relevante de forma online e física, sendo o 5º maior do grupo de varejistas brasileiros, a saber 

GPA, Carrefour, Via Varejo, Walmart e Magazine Luiza, que juntos somaram R$ 205,415 

bilhões em vendas, o que mostra a relevância da presente empresa na economia do Brasil e em 

todos os âmbitos varejistas.  

 

5.3.Projeções do setor  

 

Nesses últimos anos, o varejo mundial foi marcado pelo crescimento do e-commerce e 

implementação da estratégia de multicanalidade, em prol da otimização da experiência do 

consumidor.  

A partir desse contexto, as empresas varejistas apresentaram uma maior eficiência 

operacional e expandiram suas operações, fazendo com que o crescimento do setor tivesse 

potencial em longo prazo. No entanto, o mercado se tornou cada vez mais competitivo e as 

empresas precisam se diferenciar para terem êxito em expansão. 

No ano de 2020, com a pandemia da coronavírus, desde o início, o mercado varejista 

foi um dos mais impactados pela crise, o que impacta diretamente a economia brasileira, pois 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo 

(IBEVAR) em conjunto com a Fundação Instituto de Administração (FIA) em 2019, as 120 
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maiores empresas do varejo brasileiro faturam juntas R$345 bilhões de reais, o que corresponde 

a 29,5% do PIB do Brasil e, dessas empresas, 100 delas são responsáveis por 27% das vendas 

no varejo. 

Os investimentos na transformação digital, a constante necessidade de inovar e 

aceleração da busca por eficiência operacional fizeram com que as maiores empresas varejistas 

expandissem acima de 10% no faturamento bruto e somente uma (a Via Varejo) apresentasse 

redução nas vendas entre 2018 e 2019, de acordo com Sociedade Brasileira de Consumo e 

Varejo (2020). O caminho para o varejo brasileiro vai estar permeado pela inovação. 

As líderes indicam esse caminho, a transformação do varejo está ocorrendo através da 

incorporação de um “estado de espírito de startup” 3 aos seus modelos de negócios, os deixando 

mais ágeis e flexíveis para alcançarem oportunidades de mercado. O futuro do varejo será 

aquisições estratégicas, marketing digital, multicanalidade, operações que levem à alta 

produtividade e melhora na experiência do consumidor. 

 

6- ESTUDO DE CASO – Magazine Luiza S.A. 
 

6.1.História 

 

A rede de varejo Magazine Luiza S.A surgiu a partir de um casal de vendedores Luiza 

e Pelegrino Donato, que tinham como objetivo constituir um comércio que gerasse emprego 

para toda a família em Franca, interior de São Paulo. 

O Magazine Luiza S.A cresceu e tem como principal característica a velocidade. A 

empresa levou 43 anos para faturar 1 bilhão de reais em vendas nas lojas físicas desde a origem 

em 1957. No entanto, em apenas 10 anos, atingiu o mesmo nível de faturamento no e-

commerce, logo após, demorou 2 anos para atingir esse valor com a operação de marketplace, 

que, em dezembro de 2019, apresentava 15.000 sellers4, indústrias e varejistas dos mais 

diversos tamanhos, origens e especialidades. 

 
3 Estado de espírito de startup é um termo utilizado por Eric Ries para exemplificar as empresas que atuam com o 

modelo de negócios de Startups, ou seja, tempos de ciclos rápidos; tomada de decisão científica e rigorosa; 

inteligência de produto e design e bom uso dos recursos limitados. 
4 Seller é o nome dado a todos aqueles que vendem seus produtos no marketplace. 
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Esses resultados foram gerados a partir de 2015, quando houve uma mudança na 

companhia, a CEO (Chief Executive Officer) Luiza Trajano, foi sucedida pelo seu filho, 

Frederico Trajano, que era executivo-chefe de operações.  

A partir da liderança de Frederico Trajano, o Magazine Luiza começou uma nova fase: 

o ciclo da transformação digital, o qual tinha o objetivo de passar de uma companhia tradicional 

com uma plataforma digital, para uma companhia digital com pontos de vendas e suporte 

humano. 

O Magazine Luiza S.A. é a única empresa do setor varejista que apresenta um centro de 

inovações, o Luizalabs, que tem como foco principal trazer o espírito de startups do Vale do 

Silício para as operações e contribuir para a estratégia de transformar o Magalu em uma 

empresa digital. 

No ano de 2019, a rede de varejo apresentava 1113 lojas físicas, distribuídas por 819 

cidades, de 21 estados, e que apresentam rápida transformação em centros avançados de 

distribuição dos produtos da empresa e de vendedores, que vendem de forma online.  

 Nos últimos anos, o Magalu fez a opção estratégica pelo crescimento exponencial, por 

atingir um ritmo de expansão que multiplicou o tamanho e a abrangência da empresa, fazendo 

com que ela permanecesse relevante na economia digital. Em 2019, as vendas totais do Magalu 

foram de 27,3 bilhões de reais. 

A companhia é listada, desde maio de 2011, na Bolsa de Valores de São Paulo, 

mostrando a influência tanto no mercado acionário quanto no comércio varejista. Além disso, 

ela se tornou uma referência no aspecto digital. 

Concomitante a todos os fatos listados, a empresa teve uma mudança de atitude no 

período de pandemia do Covid-19 com a aceleração do processo de desenvolvimento digital, 

implementação do Parceiro Magalu e da facilitação dos métodos de pagamento no aplicativo 

na pandemia, reforçando e aprimorando a presença online decorrente do período de lockdown 

e adquirindo grande incremento nas suas vendas totais. 

 

6.2.Modelo de Negócios  

 

O modelo de negócios do Magazine Luiza atualmente é voltado para o digital. Em 2011, 

foi o início dessa trajetória quando foi criado o Luiza Labs, um laboratório de inovação 

responsável por melhorar, com um aparato tecnológico, a experiência dos consumidores e dos 

colaboradores.  
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A empresa intensificou esse pilar digital a partir da liderança de Fred Trajano, tendo 

como principal estratégia em cinco anos atingir a transformação digital. 

O modelo de negócios voltado para o ciclo digital se baseia em cinco pilares: inclusão 

digital; digitalização de lojas físicas (mobile vendas; mobile montador e mobile estoquista); 

multicanalidade; transformação do site em uma plataforma digital e cultura digital. 

Todos os pilares estão voltados para realização de ações da companhia em prol de liderar 

as novas tendências deste mundo cada vez mais digital. O intuito é o crescimento, o ganho de 

parcela de mercado e o aprimoramento da eficiência operacional. O modelo de negócios do 

Magazine Luiza S.A é totalmente voltado para o investimento em projetos estratégicos que 

fazem sentido para o ciclo de transformação digital e que aprimorem cada vez mais esse 

modelo, gerando, assim, aumento de rentabilidade. 

 

6.3.Ações e estratégias do Magalu no início da pandemia  

 

A partir do agravamento da situação da coronavírus no Brasil, o Magazine Luiza S.A. 

elaborou algumas ações estratégicas para proteger os seus funcionários e manter o seu 

marketshare no mercado varejista. A primeira ação foi a elaboração de doze comitês para as 

frentes estratégicas e logo após foram definidos objetivos e metas transformacionais para cada 

um desses comitês. Além disso, um dos pilares principais dessa gestão de crise foi a proteção 

do caixa. 

O modelo adotado foi de realizar em cinco semanas o que era previsto para cinquenta 

semanas, tendo início no dia 09/03 e finalizado no dia 24/04. 

A empresa apresentava três objetivos principais: saúde e segurança dos clientes e dos 

colaboradores; preservação do caixa da empresa e dos empregos a partir da redução de despesas 

e continuar a estratégia operacional de digitalizar o Brasil. 

Outro fator importante foi a criação de uma imagem voltada para o social, não apenas 

para o viés de negócios no início do agravamento da pandemia no Brasil. O Magalu comprou 

respiradores artificiais, colchões e travesseiros para hospitais públicos, monitores cardíacos 

para o Hospital Emílio Ribas (São Paulo) e Santa Casa (Franca), vendeu mil tablets e notebooks 

a preço de custo para professores e alunos da rede pública e com esse auxílio conseguiu ajudar 

38 instituições e 10 estados do Brasil. 
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6.4.Estratégias de marketing digital da empresa durante a pandemia  

 

A crise da Covid-19 se baseou na impossibilidade de grande parte dos empreendimentos 

se manterem abertos decorrente da falta de conhecimento a respeito dos riscos e níveis de 

contaminação da doença. A partir disso, grandes empresas tiveram que fechar as portas e iniciar 

uma digitalização forçada, focando apenas nas vendas nos canais online. O Magalu já havia 

iniciado essa transformação digital anos antes, tendo grandes lucros vindos a partir do e-

commerce e a partir da aplicação da multicanalidade. No entanto, a partir de estratégias 

assertivas durante o primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2020 conseguiu se estabilizar em 

um período de incertezas de mercado. 

O Magazine Luiza começou em 2015 com a elaboração de ações voltadas ao digital com 

a preocupação de digitalizar o varejo brasileiro. Uma das primeiras estratégias foi a 

implementação dos projetos do Mobile Vendas, Mobile Montador e Mobile Estoquista, em que 

a empresa tinha o intuito de ganhar produtividade gerando uma autonomia para a equipe de 

loja. O resultado foi aumento do volume de vendas, maior agilidade para o cliente na hora da 

compra e, assim, uma experiência mais agradável no processo. 

Concomitante aos projetos citados, iniciou-se a utilização da multicanalidade, 

aumentando o sortimento e a malha de distribuição, o que significou em 2015 colocar à 

disposição das lojas físicas todo o sortimento disponível no e-commerce, além de que a maioria 

das vendas feitas de forma on-line foram disponibilizadas nos centros de distribuição mais 

próximos do cliente. A agilidade na entrega faz com que os custos de transporte diminuam e 

que os consumidores confiem na marca e comprem cada vez mais. 

Todas essas estratégias fizeram parte da instalação de uma cultura digital tanto da 

empresa como dos colaboradores. Em 2014, com o Luizalabs, o Magalu traz a inovação para 

os canais de vendas, utilizando as redes sociais de forma inteligente, criando um aplicativo para 

otimizar a experiência do cliente, adotando o Big Data (sistema personalizado de recomendação 

de produtos), entre outras formas de utilizar o marketing digital em prol de otimização do 

processo de vendas. 

No ano de 2020, as ações se intensificaram ainda mais para poder criar uma cultura forte 

entre consumidor e o Magalu; decorrente do distanciamento social, a única forma de se 

aproximar do cliente é pelo contato via mídias sociais.  

Antes do decreto da obrigatoriedade do distanciamento social, a companhia já estava 

investindo no âmbito digital por meio de aquisições de plataformas online. Em fevereiro de 



35 

 

 

 

2020, realizou a aquisição da Estante Virtual, um dos maiores marketplaces de livros do Brasil. 

Essa aquisição faz parte da estratégia do Magalu de crescimento em outras categorias do e-

commerce; além disso, a Estante Virtual é uma referência nas vendas de livros sendo que em 

2019 movimentou mais de R$120 milhões em vendas em sua plataforma de acordo com o 

relatório de aquisição apresentado pelo Magazine Luiza.  

Outra ação elaborada pela companhia foi a plataforma do Parceiro Magalu, que permitia 

que as pessoas comercializem seus produtos de forma online. Essa plataforma auxiliava 

profissionais autônomos a ganharem uma renda extra e comerciantes que tiveram suas lojas 

físicas fechadas a continuarem faturando. A ação partiu de duas frentes, a primeira voltada para 

os donos de pontos físicos, que tiveram de manter suas lojas fechadas e, para continuarem suas 

vendas, o Magalu ofereceu a possibilidade de criação de uma loja virtual dentro do marketplace 

da companhia. Já a segunda frente estava relacionada aos profissionais autônomos, que 

precisavam de uma renda extra, pois atuariam como divulgadores dos produtos do Magazine 

Luiza através das redes sociais. 

As pessoas da segunda frente escolhem uma gama de produtos para divulgar via redes 

sociais e funciona como uma afiliação do Magalu, ou seja, essas pessoas físicas divulgam e a 

partir da venda esses parceiros ganham 12% por produto vendido.  

Essa estratégia está dentro do Maas (Magalu ao seu Serviço), mais de 20.000 pequenos 

varejistas se cadastraram nessa plataforma experimentando o poder da tecnologia, o intuito é 

ter diversos sellers distribuídos pelo Brasil que funcionam como defensores da marca, 

divulgando via redes sociais. Para Kotler (2017), essa é uma das melhores formas de 

fortalecimento de marca a partir do marketing digital, pois os consumidores confiam na 

indicação de pessoas próximas, então vão confiar na marca Magalu. Todo esse projeto foi um 

dos percussores para que o e-commerce crescesse tanto nesses últimos meses e as vendas 

triplicassem.  

As parcerias foram outro pilar estratégico, a Netshoes, empresa que entrou para a 

companhia nos primeiros meses de 2020, fechou parcerias com marcas reconhecidas, como 

Adidas, Mizuno, Asics, oferecendo produtos premium na plataforma. 

A Época Cosméticos, que também faz parte do ecossistema Magalu, deu enfoque nos 

produtos como perfumes e de cuidados pessoais que, durante o período de lockdown, de acordo 

com a divulgação de resultados da companhia do 1T20, apresentaram um expressivo aumento 

de demanda. O resultado da estratégia foi um crescimento de vendas em 150% comparado a 

2019. 
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Além de todos esses incrementos das empresas que fazem parte do ecossistema, o 

investimento em Ux (User Experience) foi muito importante, houve uma melhora significativa 

na experiencia de compra no SuperApp, a partir da introdução de filtros e funcionalidades que 

variam de acordo com a categoria, o que leva a uma melhor apresentação dos produtos, gerando 

um processo de compra intuitivo para gerar uma fidelização do cliente.  

Esse investimento na experiência do usuário leva a um aumento de usuários ativos (21 

milhões de usuários em abril, um aumento de 112% comparado com 2019), atraindo assim 

novos consumidores e aumentando a frequência de compra. 

O mundo se voltou para otimização do digital e o Magalu exerceu em todas as frentes 

possíveis, com diversas aquisições voltadas para o consumidor e para o fortalecimento da 

empresa frente aos concorrentes. No final de julho de 2020, a empresa comprou a Hubsales, 

com o objetivo de enfraquecer intermediários na cadeia varejista, dado que a startup é 

responsável pelo desenvolvimento de uma plataforma em que fabricantes oferecem seus 

produtos diretamente aos consumidores finais, fazendo assim que esses fabricantes utilizem o 

marketplace do Magalu. 

Concomitante a isso, a companhia fez a aquisição do site de educação em tecnologia, 

Canaltech, e da plataforma de mídia online, a InlocoMedia. Esse movimento de mercado teve 

o intuito de aumentar a audiência e eficácia de sua ferramenta de anúncios, o Magalu Ads. O 

Canaltech tem uma audiência de 24 milhões de visitantes únicos no site e 2,5 milhões no canal 

do Youtube; além disso, apresentam 792 mil seguidores nas redes sociais, ampliando junto com 

os canais já adquiridos pela empresa, o objetivo é ser notado pelo cliente para aumentar as 

vendas, fazendo assim com que haja cerca de 80 milhões de visitantes únicos mensais a partir 

de todos os canais digitais presentes. Essas aquisições foram o início do Magalu no segmento 

de publicidade online, juntando a geração de conteúdo e audiência com a plataforma para a 

venda de mídia digital e, a partir dessa estratégia, amplia a divulgação dos produtos pelos 

parceiros Magalu, além de acelerar a monetização de sua audiência digital, composta por 

milhões de visitantes ao mês. 

Além dessas principais aquisições, foram realizadas mais três relacionadas ao processo 

de vendas: GFL que é uma empresa de logística e foi essencial para expandir o ship from store 

e a logística de coleta e entrega para os sellers; a Sinclog que é uma plataforma de tecnologia 

utilizada pela GFL e a Stoq empresa que auxilia pequenos e médios varejistas a reduzirem 

fricções no processo de compra. Concomitante às primeiras e com intuito de otimizar a 

experiência do consumidor, ocorreram mais duas aquisições: o “aiqfome” plataforma de food 
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delivery que expande os serviços oferecidos no SuperApp, fazendo com que as vendas 

aumentem dentro do ecossistema e a ComSchool que oferece cursos de capacitação digital, 

fazendo com que o Magazine Luiza auxiliasse outras empresas a se digitalizarem. 

Todas essas plataformas que fazem parte do Magazine Luiza foram cruciais para o 

incremento das vendas da companhia, a Netshoes, por exemplo, foi campeã de vendas de artigos 

esportivos e moda registrando mais de 12 milhões de pedidos de janeiro a setembro de 2020; a 

Época é outro exemplo de incremento de vendas, tendo um crescimento de 138% no terceiro 

trimestre de 2020. 

Esse crescimento nas vendas do Magazine Luiza é fruto de diversas estratégias de 

aumento da marca de forma digital, atacando diversos nichos e enfraquecendo os concorrentes 

a partir de um estoque ágil que possibilita um processo de compra mais satisfatório ao cliente. 

 

Figura 2: Ecossistema Magalu 

  

Fonte: Elaboração própria com base no Ri Magazine Luiza (2020). 

 

Conjuntamente, foi realizado o incremento e fortalecimento do e-commerce. Por meio 

de uma estratégia de marketing digital, a empresa criou um personagem que aproxima a marca 

dos consumidores, a “Lu”. Essa personagem fictícia está presente nas redes sociais como 

Twitter e Instagram e se apresenta como uma funcionária do Magalu, uma “influenciadora 
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virtual 3D”. Ela representa uma garota propaganda da marca e uma porta-voz, trazendo uma 

proximidade do público com o Magalu, e esses consumidores se identificam com a forma 

pessoal que ela lida com as postagens. Além disso, os posts realizados têm o objetivo de mostrar 

a relação da personagem com o Magazine Luiza, não de forma estritamente profissional, mas 

afetiva, ou seja, reproduzir que ela não é apenas consumidora e funcionária e sim que ela faz 

parte da “família” Magalu. 

A partir de toda a estratégia de gerar empatia no público para atrair os consumidores, 

durante o período de quarentena, a utilização da “Lu” foi crucial para isso. No perfil oficial, 

foram diversos posts a respeito da influenciadora dentro da sua residência utilizando os 

produtos do Magalu, mostrando a importância de ficar em casa, mas, ao mesmo tempo, 

influenciando os consumidores a adquirirem os produtos da marca. 

O Magalu também fechou parceria com diversos influenciadores digitais que estão 

sendo relevantes no Instagram, que apresentam mais de 1 milhão de seguidores, nomes como 

Anitta e GKAY, mostrando como a relevância do meio digital é crucial para que o Magazine 

Luiza mantenha sua posição de mercado como uma das empresas mais valiosas do Brasil.  

Todas essas ações estão interligadas com a necessidade de tornar a marca como algo 

interessante para os consumidores, que não compram apenas o produto, mas também a 

experiência. De acordo com Kotler (2017), na era digital os consumidores estão cercados por 

interações e as marcas que se tornam cada vez mais humanizadas se tornam mais atraentes. 

Então, as marcas que apresentam uma personalidade que se aproxima do público vão ter sucesso 

na aquisição de clientes. 

 

6.5.Lucros, investimentos e prejuízos esperados 

 

Em março de 2020, todas as lojas do Magalu foram fechadas decorrente da pandemia. 

A empresa reportou nesse trimestre uma receita líquida de R$5,2 bilhões, com acréscimo de 

20,9% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Nesse período, o e-commerce da companhia 

teve um forte crescimento concomitante à performance das lojas que foram abertas antes do 

lockdown no Brasil e esses dois pontos foram cruciais para minimizar os prejuízos decorrentes 

do fechamento das lojas. 
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Além disso, o EBITDA5 foi de R$332,6 milhões, o que representou um decrescimento 

de 15,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso teve um impacto negativo pois 

havia um aumento de receitas com vendas, por conta da consolidação da Netshoes, aquisição 

de novos clientes, investimentos e para a proteção e salvamento do emprego da maioria dos 

funcionários. O lucro líquido sofreu uma queda, sendo 76,7% menor que o no primeiro trimestre 

de 2019. A margem líquida de acordo com a divulgação de resultados do Magalu (2020) ficou 

em 0,6%, representando perda de 2,5 p.p. na comparação anual. Todos esses detalhes mostram 

que para proteger a companhia as despesas aumentaram e o lucro líquido caiu. 

Durante o segundo trimestre, os resultados foram melhores e as aquisições foram 

importantes para o aumento das vendas e aprimoramento da marca. Alguns pontos são 

relevantes e têm conexão direta com o marketing digital. No segundo trimestre de 2020 ocorreu 

um aumento nas vendas totais da empresa, incluindo lojas físicas, e-commerce tradicional e 

marketplace contabilizando R$8,6 bilhões, o que reflete um crescimento de 49,1% de acordo 

com a demonstração de resultados da companhia. Além disso é importante destacar que houve 

um aumento de 181,9% nas vendas no e-commerce total e queda 45,1% nas lojas físicas, o que 

demonstra que a presença online está majoritariamente dominando por conta das lojas 

parcialmente fechadas. Com a reabertura das lojas em junho, as vendas cresceram e a empresa 

atingiu a liderança no setor varejista, em termos de vendas, nesse trimestre.  

O crescimento do e-commerce foi consolidado pela mudança de hábitos e pela 

experiência do Magalu no uso multicanalidade. Segundo o Ebit o e-commerce formal brasileiro 

cresceu 70,4% e a companhia cresceu 2,6 vezes mais do que o mercado, tornando-se assim líder 

no âmbito formal. A possibilidade do ganho de marketshare foi resultado da alta performance 

do aplicativo, que alcançou cerca de 30 milhões de usuários ativos mensais, mostrando que a 

partir do aprimoramento da jornada do consumidor com a otimização do SuperApp, foi possível 

gerar uma fidelização do cliente e um aumento o número de vendas.  

A Tabela 1 demonstra que ganho de escala e de participação do mercado não foram 

frutos de utilização do caixa da empresa e sim da elaboração de estratégias assertivas de 

impulsionamento de vendas. Com a utilização da multicanalidade focada no digital e do 

desempenho do marketplace o Magalu começou a aumentar suas vendas e obteve resultados 

significativos relacionados a lucratividade. 

 

 
5 O EBITDA consiste no lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de 

renda e da contribuição social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização. 
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Tabela 1: Resultados mensais, 2º trimestre, em R$ milhões. 

 Abril Maio Junho 2T20 

Vendas Totais 1.883 3.022 3.661 8.567 

Crescimento YoY 7% 50% 85% 49% 

Margem Bruta 22,9% 24,6% 28,0% 25,8% 

Margem EBITDA -10,0% 3,2% 7,8% 2,6% 

Lucro (Prejuízo) Líquido (148) (9) 93 (64) 

Margem Líquida -13,1% -0,5% 3,7% -1,2% 

Fonte: Elaboração própria com base no Ri Magazine Luiza (2020). 

 

E o terceiro trimestre foi a consolidação e incremento das estratégias realizadas nos 

primeiros meses de 2020. A empresa apresentou o maior crescimento trimestral da história. As 

vendas totais cresceram 81% em relação ao ano anterior contabilizando R$29 bilhões de janeiro 

a setembro, como demonstra a Figura 3. 

 

Figura 3: Crescimento das vendas totais 

 

Fonte: Elaboração própria com base no Ri Magazine Luiza (2020). 

 

Além desses resultados, é interessante destacar o crescimento do e-commerce formal 

(1P)6 e do e-commerce total (1P+3P)7 no decorrer dos trimestres, no ano de 2019, quando o 

crescimento foi evidente, mas em pequenas variações; já em 2020, os saltos são maiores, 

mostrando o quanto as ações tomadas pela empresa impactaram a vantagem frente aos 

concorrentes diretos do Magalu. Mesmo em um período, em que, a companhia precisou fechar 

 
6 Modelo de negócios com foco em comprar, vender e gerenciar estoques. 
7 Modelo de negócios com foco em proporcionar a melhor experiência ao cliente através de uma plataforma 
superior de logística e tecnologia (Platforma). 
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grande parte de suas lojas, continuavam faturando o suficiente para manter o caixa sólido a 

partir das vendas do e-commerce e da ampliação do marketplace. A empresa apresentou um 

crescimento exponencial e sustentável, gerando um lucro líquido de R$216 milhões, que é 70% 

maior do que ocorreu em 2019. 

 

Figura 4: Crescimento das vendas totais no primeiro trimestre de 2020. 

 

Fonte: Elaboração própria com base Ri Magazine Luiza (2020). 

 

Figura 5: Crescimento das vendas totais no segundo trimestre de 2020. 

 

Fonte: Elaboração própria com base Ri Magazine Luiza (2020). 
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Figura 6: Crescimento das vendas totais no terceiro trimestre de 2020. 

 

Fonte: Elaboração própria com base Ri Magazine Luiza (2020). 

 

 O incremento do e-commerce, contabilizando 66% das vendas totais da empresa, foi 

resultado do aumento de investimentos em tecnologia, em contrapartida com uma diminuição 

no investimento em reformas e lojas novas. Esse investimento representa um fortalecimento do 

time de TI (Tecnologia e Informação) do Luizalabs, que está responsável por otimizar a 

experiência do consumidor do Magalu, essa equipe foi responsável pela incorporação de novas 

empresas ao SuperApp, para que esse se tornasse completo e que o cliente permanecesse dentro 

do ecossistema da companhia. Todo esse investimento em tecnologia representa o uso do 

marketing a favor da empresa, com uma comunidade de sellers passando para 40 mil pessoas 

no terceiro trimestre, usando o MagaluAds para fortalecer as vendas. A partir disso a Tabela 2 

representa a variação da porcentagem em investimentos do terceiro trimestre de 2020 

comparado ao terceiro trimestre de 2019, mostrando a intensificação no período de pandemia 

do uso da tecnologia. 
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Tabela 2: Investimentos no terceiro trimestre de 2020. 

R$ milhões 3T20 % 3T19 % Var (%) 

Lojas Novas 21,2 14% 94,6 51% -78% 

Reformas 6,1 4% 8,2 4% -26% 

Tecnologia 69,1 45% 32,6 18% 112% 

Logística 36,3 24% 32,8 18% 11% 

Outros 21,5 14% 17,7 10% 22% 

Total 154,2 100% 186,0 100% -17% 

Fonte: Elaboração própria com base Ri Magazine Luiza (2020). 

 

Todas essas ações foram importantes para que o caixa da empresa se tornasse forte e 

consistente tendo um aumento de 80% relacionado ao ano anterior. Com o aumento das vendas 

totais foi possível proteger o caixa até setembro.  

 

Figura 7: Fluxo de caixa das operações. 

 

Fonte: Elaboração própria com base Ri Magazine Luiza (2020). 

 

Esses resultados não contabilizam os ganhos da Black Friday o que representa que a 

probabilidade é que o Magazine Luiza termine o ano com um fluxo de caixa ainda maior.  

 

6.6.Resultados contábeis 

 

Durante os anos de início do ciclo da digitalização do Magazine Luiza, a preocupação 

sempre foi proteger a saúde financeira da empresa e durante a crise da Covid-19 essa ação foi 
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exemplificada. Observa-se um crescimento no total do ativo bem maior do que o crescimento 

no total do passivo, o que levou a um patrimônio líquido maior no terceiro trimestre de 2020 

em comparação com 2019, mesmo com dois trimestres seguidos de fechamentos de lojas e 

investimentos em proteção da saúde dos colaboradores. Esse fato indica uma evolução na saúde 

financeira da empresa a partir de um alto crescimento nas vendas decorrente do investimento 

em digitalização e marketing. 

Com o objetivo de demonstrar os dados consolidados referentes ao terceiro trimestre de 

2019 e 2020, a Tabela 3 contém todas as informações contábeis do balanço patrimonial de 

setembro dos anos citados. 

 

 

Tabela 3: Balanço Patrimonial de setembro de 2019 e 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da Conta 

(R$ milhões) 

 set/20 set/19 

Ativo   

Ativo circulante   

Caixa e equivalentes de caixa  1.190,4 221,8 

Títulos e Valores Mobiliários 1.725,6 238,7 

Contas a Receber - Cartão de Crédito 3.327,6 1.142,0 

Contas a Receber - Outros 706,3 733,0 

Estoques  5.005,9 2.885,7 

Partes Relacionadas - Cartão Luiza 1.308,3 157,4 

Partes Relacionadas - Outros 71,3 81,8 

Tributos a Recuperar 932,0 745,7 

Outros ativos  88,5 145,1 

 14.355,9 6.351,2 

Ativo não circulante   

Títulos e Valores Mobiliários - 0,3 

Contas a Receber 13,4 11,7 

Tributos a Recuperar 765,5 1.275,5 

Imposto de Renda e Contribuição Social 

Diferidos 

119,2 14,2 

Depósitos Judiciais 760,5 518,2 

Outros ativos  13,5 36,4 

Investimentos em Controladas 382,9 305,0 

Direito de Uso 2.381,2 2.168,2 

Imobilizado  1.152,7 1.016,1 
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Intangível  1.869,8 1.556,0 

 7.458,9 6.901,6 

   

Total do Ativo 21.814,8 13.252,8 

Patrimônio Líquido e Passivo   

Passivo Circulante   

Fornecedores 6.104,3 3.802,8 

Repasses e outros depósitos 627,3 - 

Empréstimos e financiamentos  1.659,0 313,4 

Salários, Férias e Encargos Sociais 444,7 349,8 

Tributos a Recolher 299,6 208,8 

Partes Relacionadas 109,8 125,6 

Arrendamento Mercantil 348,0 213,1 

Receita Diferida 43,0 43,0 

Dividendos a Pagar 0,1 112,0 

Outras Contas a Pagar 1.084,1 688,2 

 10.719,8 5.856,8 

Passivo Não Circulante   

Empréstimos e Financiamentos 16,6 832,7 

Arrendamento Mercantil 2.082,4 1.991,2 

Imposto de renda e contribuição social 

diferidos 

28,1 65,3 

Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e 

Trabalhistas 

1.274,0 941,0 

Receita Diferida 315,2 370,5 

Outras Contas a Pagar 2,0 1,8 

 3.718,4 4.202,4 

   

Total do Passivo 14.438,2 10.059,2 

   

Patrimônio Líquido   

Capital social  5.952,3 1.719,9 

Reserva de Capital 348,2 296,3 
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Tabela 3: Balanço Patrimonial de setembro de 2019 e 2020.      (conclusão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base Ri Magazine Luiza (2020). 

 

Além disso, as despesas atingiram um dos menores percentuais da história da empresa. 

Com o crescimento das vendas e a volta da multicanalidade através da abertura das lojas físicas, 

o percentual das despesas operacionais ajustadas em relação à receita líquida atingiu 20,3% no 

terceiro trimestre de 2020 e o lucro líquido ajustado teve um crescimento de 69,6% relacionado 

ao ano anterior. Esses resultados evidenciam a importância da utilização de todos os canais pelo 

Magazine Luiza e o quanto isso foi importante para eficiência do modelo de negócios da 

companhia. Para demostrar a variação nas despesas e o impacto no lucro, a Tabela 4 apresenta 

a DRE (Demonstração do resultado do exercício) consolidada de 2020 comparada com a de 

2019. 

 

Tabela 4: DRE Consolidada  

DRE CONSOLIDADO 

(em R$ milhões) 

3T20 Análise 

Vertical 

3T19 Análise 

Vertical 

Var (%) 

Receita Bruta 10.349,5 124,6% 5.999,4 123,3% 72,5% 

Impostos e 

Cancelamentos 

(2.041,2) -24,6% (1.135,2) -23,3% 79,8% 

      

Receita Líquida 8.308,3  100,0% 4.864,2 100,0% 70,8% 

Custo Total (6.129,6) -73,8% (3.439,3) -70,7% 78,2% 

      

Lucro Bruto 2.178,734 26,2% 1.424,9 29,3% 52,9% 

 

Ações em Tesouraria (299,9) (80,4) 

Reserva Legal 109,0 65,6 

Reserva de Retenção de Lucros 1.102,7 434,9 

Ajuste de Avaliação Patrimonial (7,9) 3,4 

Lucros Acumulados 172,2 753,8 

   

Total do patrimônio líquido  7.376,6 3.193,6 

   

Total do passivo e patrimônio líquido 21.814,8 13.252,8 
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Tabela 4: DRE Consolidada                                                                                      (continua) 

Despesas com Vendas (1.432,6) -17,2% (890,0) -18,3% 61,0% 

Despesas Gerais e 

Administrativas 

(240,7) -2,9% (207,1) -4,3% 16,2% 

Perda em Liquidação 

Duvidosa 

(25,4) -0,3% (20,2) -0,4% 25,4% 

Outras Receitas 

Operacionais, líquidas 

0,1 0,0% 183,0 3,8% - 

Equivalência 

Patrimonial 

65,9 0,8% 10,6 0,2% 521,2% 

Total de Despesas 

Operacionais 

(1.632,7) -19,7% (923,7) -19,0% 76,7% 

      

EBITDA 546,1 6,6% 501,2 10,3% 9,0% 

Depreciação e 

Amortização 

(169,2) -2,0% (163,9) -3,4% 3,2% 

EBIT 376,9 4,5% 337,3 6,9% 11,7% 

Resultado Financeiro (102,7) -1,2% (39,5) -0,8% 160,1% 

Lucro Operacional 274,2 3,3% 297,8 6,1% 7,9% 

IR / CS (68,2) -0,8% (62,7) -1,3% 8,8% 

Lucro Líquido 206,0 2,5% 235,1 4,8% -12,4% 

      

Cálculo do EBITDA      

Lucro Líquido 206,0 2,5% 235,1 4,8% -12,4% 

(+/-) IR / CS 68,2 0,8% 62,7 1,3% 8,8% 

(+/-) Resultado 

Financeiro 

102,7 1,2% 39,5 0,8% 160,1% 

(+) Depreciação e 

amortização 

169,2 2,0% 163,9 3,4% 3,2% 
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Tabela 4: DRE Consolidada                                                                                     (conclusão) 

EBITDA 546,1 6,6% 501,2 10,3% 9,0% 

      

Reconciliação do 

EBITDA pelas despesas 

não recorrentes 

     

EBITDA 546,1 6,6% 501,2 10,3% 9,0% 

Resultado Não 

Recorrente 

15,1 0,2% (103,7) -2,1%  -114,6% 

EBITDA Ajustado 561,2 6,8% 397,5 8,2% 41,2% 

      

Lucro Líquido 206,0 2,5% 235,1 4,8% -12,4% 

Resultado Não 

Recorrente 

10,0 0,0% (107,8) -2,2% -109,3% 

Lucro Líquido Ajustado 215,9 2,6% 127,3 2,6% 69,6% 

Fonte: Elaboração própria com base Ri Magazine Luiza (2020). 

 

Todos os resultados contábeis apresentados reafirmam o que a companhia pretendia no 

início da pandemia, uma empresa com uma geração de caixa positiva que apresenta um alto 

número de vendas em todos os canais presentes. A partir disso com a análise feita pelo presente 

trabalho, foi possível observar a importância do marketing digital em relação às vendas da 

empresa em questão. 

As vendas totais, incluindo o e-commerce tradicional, o marketplace e as lojas físicas 

cresceram 81,2%, contabilizando R$12,4 bilhões. Esse resultado foi reflexo do aumento de 

148,5% no e-commerce total e 18,3% nas lojas físicas, mesmo com o fechamento parcial em 

julho e agosto, o que demonstra que as aquisições realizadas durante os meses antecedentes 

impactaram diretamente o aumento das vendas no e-commerce, compensando o fechamento de 

100% das lojas em março e parcial fechamento nos meses seguintes. O investimento em 

potencializar a experiência do cliente na compra on-line fortaleceu a marca e com o aumento 

das vendas e proteção do caixa fez com que ela subisse no ranking como a quarta empresa mais 

valiosa do Brasil.  
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Tabela 5: Marcas mais valiosas do Brasil 2020 

Marcas Categoria Valor de 

Marca    2020 

(bi $) 

Valor de 

Marca    2019 

(bi $) 

Variação do valor 

de marca 

Itaú Instituição 

Financeira  

8.268 8.368 -1% 

Skol Cerveja 6.797 7.253 -6% 

Bradesco Instituição 

Financeira 

6.137 9.468 -35% 

Magazine Luiza Varejo 5.111 2.287 124% 

Fonte: Elaboração própria com base Brandz Brasil (2020).  

 

O e-commerce formal no Brasil esteve em ritmo acelerado, tendo um crescimento no 

terceiro trimestre de 43,5%, e o Magalu conseguiu otimizar esse resultado mesmo com a 

situação de crise, crescendo o triplo do mercado. No terceiro trimestre, as vendas no e-

commerce tradicional evoluíram 149,5% e o marketplace contribuiu com R$2,1 bilhões, 

crescendo 145,4%. 

Esses dois fatores representaram um forte posicionamento no mercado digital que foi 

resultado da excelente performance do app, que atraiu cerca de 30 milhões de usuários ativos 

mensais. Além disso, o aumento significativo nas vendas totais foi importante para ganho anual 

de 5,4 p.p. de marketshare, segundo a GFK em 2020. 

 

Figura 8: Crescimento do e-commerce em termos de vendas. 

 

Fonte: Elaboração própria com base Ri Magazine Luiza (2020). 
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Figura 9: Crescimento Marketplace (3P) 

 

Fonte: Elaboração própria com base Ri Magazine Luiza (2020). 

 

 

O marketing digital foi crucial para manter esses usuários ativos na plataforma e a 

aquisição das empresas para o ecossistema Magalu fez com que esses permanecessem dentro 

do SuperApp. A experiência do usuário foi otimizada, fazendo com que a compra online se 

tornasse algo mais próximo do cliente, a partir das entregas rápidas e da diversidade de produtos 

no marketplace. Concomitante a esses fatores, a companhia se posicionava e estava 

conversando com o seu consumidor através das redes sociais e o resultado nas vendas foi gerado 

a partir dessas estratégias. 

De acordo com os estudos de Kotler (2017), os consumidores devem ser considerados 

colegas e amigos da marca, e a marca deve revelar um caráter autêntico e transparente, pois só 

assim ela traz confiança para os consumidores, o que tem similaridade com a aproximação que 

o Magalu tomou como estratégia. E o autor reforça que a maioria das decisões de compras 

pessoais são decisões sociais, deixando de ser apenas quantidade para se tornar experiência de 

compra. 

Estudos como Michelon et al. (2018) obtiveram resultados que comprovam a 

importância da digitalização nas vendas do Magazine Luiza e de empresas varejistas. Michelon 

et al. (2018) traz como o marketing digital está presente no Magazine Luiza fazendo com que 

seja um dos principais motivos do faturamento da organização, pois, de acordo com o trabalho, 

os produtos de alto valor são vendidos em sua maioria pela internet, sendo o meio mais viável. 

Além disso, a organização tem um atendimento de qualidade que otimiza essa experiência do 

usuário fazendo com que na hora da compra as informações sejam claras e o suporte através do 

SAC (serviço de atendimento ao cliente) seja eficiente. Todos esses fatores são estratégias de 
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vendas via métodos on-line que requerem planejamento de um time de TI concomitante aos 

outros gestores.  

Além disso, de acordo com Kotler (2017), a combinação de diversos canais de 

comunicação gera resultados, a Macy’s, uma grande loja norte americana, constatou que os 

clientes mais valiosos são os que utilizam da multicanalidade. E o autor afirma que os 

consumidores se comprometem mais quando têm disponíveis diversas opções de canais de 

vendas, pois assim conseguem realizar a compra quando desejam. 

Todos os dados apresentados até o último trimestre mostram a relação direta entre o 

investimento em tecnologia e otimização da experiência com o cliente e o aumento de vendas, 

principalmente no e-commerce, que era o objetivo principal da companhia quando houve a 

transição para o modelo digital, transformando a companhia em uma empresa digital com 

pontos de lojas físicas.  

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração de estratégias de marketing digital é essencial para um aumento nas vendas 

e fortalecimento da marca. O presente trabalho pretendia obter uma relação entre o aumento 

nas vendas totais do Magazine Luiza S.A. dando enfoque no crescimento do e-commerce a 

partir da multicanalidade, e o uso do marketing digital com o intuito de prover informações 

para os gestores em uma situação de crise, como a da Covid-19. Após a demonstração dos 

resultados contábeis da empresa, foi observado que houve um crescimento no lucro da empresa, 

um aumento no marketshare, nas vendas totais e esse incremento foi resultado de uma série de 

estratégias apresentadas no ano de 2020, mostrando que a empresa, em questão, conseguiu 

superar o momento de crise do varejo.  

O sucesso nas vendas do Magazine Luiza durante a crise da Covid-19 ocorreu a partir 

da liderança no e-commerce formal e fortalecimento da marca como uma das mais lembradas 

durante esse momento de incerteza. Esses resultados só foram possíveis a partir de uma 

estratégia digital consistente da companhia, que utilizou a tecnologia ao seu favor para 

impulsionar as vendas e se tornar referência no mercado varejista tanto online quanto físico.  

A pesquisa apresentou algumas limitações relacionadas à obtenção do marketshare de 

todas as empresas do mercado varejista e relacionado aos números específicos de cada ano da 

parcela de mercado da empresa em questão, inviabilizando análises de concentração de 

mercado no setor varejista.  
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O presente estudo demonstrou, a partir da análise das estratégias correlacionadas com 

os resultados contábeis, que a digitalização que se iniciou em 2015 estabeleceu uma vantagem 

competitiva diante dos concorrentes, mostrando que a empresa valoriza os consumidores, 

apresenta uma saúde financeira estável e é uma das mais reconhecidas e valiosas do mercado 

varejista nacional, com o intuito de expansão e possível competição com os grandes players, 

como a Amazon. Além disso, percebe-se que é um mercado bem concentrado e uma possível 

pesquisa futura seria a relação da digitalização forçada com a concentração do varejo brasileiro 

pelas empresas estabelecidas no mercado.  
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