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produtos de primeiro preço com embalagens insossas.
Sucedeu-se a reciclagem. Cabeças-de-ponte de um novo
modelo de vendas, calcado em qualidade, as marcas da
casa passaram a ganhar embalagens requintadas, mira-
das no giro. Deu certo. Além de maior caixa, os itens,
melhor apresentados, até renderam prêmios de emba-
lagem ao conglomerado criado pelos Diniz. Como uma
companhia de distribuição atingiu o status de formadora
de opinião em embalagem, posição almejada por várias
das suas indústrias abastecedoras? Boa parte do mérito
cabe ao departamento técnico criado à época da revisão
de estratégia. Seu gerente, lorley Lisboa, ex-projetista
de embalagens da Johnson & Johnson brasileira, deu a
seguinte entrevista a EMBALAGEMMARCA no Centro de
Inovação de Marcas Próprias do Pão de Açúcar - um
anexo da sede da corporação, na região paulistana dos
Jardins -, que ajuda a entender o sucesso.

O que motivou o Grupo Pão de Açúcar/Companhia
Brasileira de Distribuição a rever seu modelo de negó-
cios de marcas próprias? As vendas iam mal?
Na verdade, o povo comprava, mas tendia a não recom-
prar. Caiu a ficha. Focar somente preço, ofertando produ-
tos genéricos, comprometia a imagem da corporação. O
consumidor constrangia-se ao adquirir marcas próprias.
Ele as escondia em seus carrinhos, colocando por cima
delas as marcas líderes. Decidiu-se pausar o negócio.
Houve revisão de fornecedores e pesquisas sobre gostos

e necessidades do público. Os dados foram tabulados e
concluímos que nossos consumidores tinham mudado.
Eles estavam mais críticos e mais exigentes em todas as
classes sociais. A empresa percebeu que era necessário
se alinhar aos anseios desse novo comprador para ganhar
rentabilidade com marca própria. Por isso, resolveu-se
criar toda uma estrutura interna de indústria dentro do
varejo para desenvolver produtos e embalagens. Hoje,
contamos com gerentes de produto, engenheiros de
alimentos, nutricionistas, enfim, pessoas de indústria.
Temos gente egressa da Johnson & Johnson, da Natura,
da Unilever, da Nestlé... A única diferença real para uma
grande indústria é que não há produção.

Outras redes varejistas também têm investido mais
em suas marcas próprias, mas não ao ponto de terem
uma área de criação de embalagens. Por que o Pão de
Açúcar formou uma equipe interna desse gênero?
Porque ficou claro que a embalagem seria nossa princi-
pal aliada nas vendas, uma vez que não somos líderes.
Aonde podemos buscar seduzir e encantar o consumi-
dor? Na embalagem. O produto dá o suporte de quali-
dade, claro, pois só uma roupagem bonita não garante
vendas continuadas. Um departamento de garantia de
qualidade nos dá aval, realizando testes internos ou
terceirizando outros para o Cetea (Centro de Tecnologia
de Embalagens do Ital - Instituto de Tecnologia de
Alimentos'). Aqui, no nosso Centro de Inovação de
Marcas Próprias, fazemos estudos com o consumidor,
testes cegos, palestras, tudo para chegarmos a produtos
com benchmarking. Nossa filosofia é empatar com as
marcas líderes ou até superá-las, não só em performance
de produto, mas em apresentação. A embalagem vende!

última virada de século marcou tam-
bém uma guinada no negócio de marcas
próprias do Pão de Açúcar. Até então, o
maior grupo varejista brasileiro seguia
o mercado, isto é, delegava seu aval a
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(enfático) Isso é comprovado por estudos sérios, viven-
ciamos isso no nosso dia-a-dia. Antigamente víamos na
TV muita propaganda de produto. O que temos hoje?
Cerveja, companhia telefônica e banco. Pouca indústria.
Toda a responsabilidade de venda recaiu sobre a emba-
lagem. Infeliz é a empresa que não tem essa consciência.
Para quem não é líder, a qualidade do produto não é o
que mais conta na decisão de com-
pra. O consumidor experimenta a
embalagem diferenciada. Com con-
teúdo bom, ele recompra.

Quais foram as atitudes iniciais da
divisão de embalagens logo após a
sua criação?
Uma das primeiras coisas foi refor-
çar o contato com agências a fim
de mexer nos visuais das embala-
gens de cada bandeira - na época,
Barateiro, hoje CompreBem, Extra
e Pão de Açúcar. Depois, feitas as
reestruturações gráficas, voltamos
a medir comportamentos em loja.
Propusemos comparações de nos-
sas novas embalagens com as dos
líderes e houve aprovação unâni-
me, com afirmações do tipo "ah,
agora eu compro marca própria",
"agora está legal". A dissimula-
ção da marca própria nos carrinhos
de supermercado diminuiu. Foram
sinais iniciais de que o foco em
embalagem de qualidade era uma
estratégia sustentável.

"Fabricantes de

matérias-primas,

transformadores e

escritórios de design

são nossos parceiros.

Sabemos quais são

as tendências em

embalagem e buscamos

nos antecipar, lançar

na frente e formar

categorias"

mento de salgadinhos estreava embalagens flexíveis com
filme plástico fosco (matte), cerca de um ano atrás, o
Pão de Açúcar fazia o mesmo em seus snacks de marcas
próprias. Como a companhia monitora tendências para
inovar no ritmo da grande indústria?
Contamos com a parceria de fabricantes de matérias-
primas, como Braskem, Suzano, CSN, de transfor-

madores de variadas áreas e de
escritórios de design. Por vocação,
também estamos antenados com o
que acontece no varejo. Não nos
metemos em questões industriais,
mas sabemos quais são as tendên-
cias em embalagem e buscamos-
nos antecipar, lançar na frente e
formar categorias.

Quase ao mesmo tempo em que a marca líder do seg-

Inovações em embalagem muitas
vezes acarretam custos maiores.
Como a companhia equaciona a
oferta de embalagens inovadoras
ou similares às das marcas líderes
com a premissa da marca própria,
a de oferecer preço de gôndola
mais em conta?
Óbvio que sempre temos preços
target para o ponto-de-venda, e
produtos muito caros não ven-
dem. A intimidade com a cadeia de
embalagem ajuda muito. Exemplo:
para lançarmos as latas expandidas
de óleos do Pão de Açúcar, que
nos renderam um prêmio da WPO

(Organização Mundial de Embalagem), nos sentamos
com o fornecedor do produto, com a CBL, a fabrican-
te da lata, com a CSN, a fornecedora da chapa de aço
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da lata, e com a Packing Design. Sem negociações
estratégicas, ganha-ganha, eu teria um negócio inviá-
vel na ponta do lápis. Só que os parceiros entenderam
que formar uma categoria não é só do nosso interesse.
Temos uma ferramenta para fazer disso realidade, o
ponto-de-venda, e queremos inovação com saídas boas
para todos em médio prazo. Business é isso. Logo, vale
negociar com transparência e visão,
buscando uma oportunidade única:
transformar o mercado propondo
inovação, até formando categorias.
O retorno é um diferencial de ima-
gem coletivo. Em óleos, vemos a
lata perdendo espaço para o PET.
Por que isso ocorre?

"Por investirmos

em diferenciação,

inovações em embalagem acabam chegando primeiro
a nós. Sempre costumo avisar: se você tem uma inova-
ção em embalagem na gaveta que outras empresas se
recusaram a ouvir, converse conosco. Temos agilidade,
e isso é um tremendo diferencial. Numa indústria, um
projeto de embalagem passa por diversos poderes de
decisão. Aqui as decisões estão delegadas a equipes, que

têm confiança da presidência e do
conselho. Enquanto uma indústria
tradicional demora um ano, um ano
e meio para lançar um produto, nós
levamos quatro meses.

Basicamente por custos...
Custos, tudo bem, mas eu acho que
faltou pensar em sentar, conversar.
Que norte eu busco? Qual meu
objetivo? O que vai ser do meu
negócio daqui a "x" anos? Na hora
em que você começa a buscar essas
respostas, os conceitos e sua meto-
dologia de trabalho mudam. Essa é
a cultura, esse é o DNA que temos
aqui: evitar ao máximo que o ime-
diatismo contamine o incentivo ao
lado criativo, aos modelos de venda
com visão.

A proposta mais sinérgica de agre-
gar os elos de valor da embalagem
para criar inovações já garante vantagens competitivas
em relação ao setor produtivo?
Sem dúvida. Por investirmos em diferenciação, muitas

muitas inovações em

embalagem acabam

chegando primeiro a

nós. Enquanto uma

indústria demora um

ano, um ano e meio

para Lançar um

produto, nós levamos

quatro meses"

A ousadia em embalagem não pro-
voca melindres dos fornecedores
do Grupo? Já houve chiadeira em
relação a algum projeto da casa?
Não há rivalidade. Os fornecedores
são nossos parceiros e suas marcas
clássicas também são vitais para os
negócios do Pão de Açúcar. Uma
vez aconteceu um conflito com a
Nestlé, pois ela considerou o visual
da embalagem de um achocolata-
do nosso conflitante com o dela.
Houve um acordo de cavalheiros
e mexemos na nossa embalagem.
Não é de nosso interesse ser "me
too" ("eu também", em inglês)
de ninguém, nós queremos formar
opinião. Ética é básica. Se ocor-
rer insatisfação com alguma das
nossas embalagens, e constatarmos

que o outro lado tem razão, nós nos retratamos sem pro-
blema. Mas também há casos de designs nossos que...
Bom, não vale a pena comentar, (risos)
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Falemos em números de vendas. O que as embalagens
caprichadas retornaram concretamente à companhia?
Veja só: dos segmentos em que nós participamos nas
lojas, em quase 70% deles nós somos líderes. Os óleos
em lata expandida nos renderam um incremento de 30%
a 40% sobre as vendas anteriores. Com o sabão em pó
Extra, em lata da Brasilata, que ganhou
sendo quatro deles internacionais e
nos ajudou a conquistar o troféu de
Empresa do Ano no Prêmio Abre
de 2004, as vendas também cres-
ceram entre 30% e 40%. Ninguém
bate nossos salgadinhos de marca
própria em nossa rede. No fim do
ano passado lançamos frutas em
calda em latinhas expandidas de
200 gramas, da Bertol, que se tor-
naram um sucesso de vendas, pois o
mercado oferecia latas muito gran-
des, inadequadas ao público single.
Vi pessoas comprando o produto só
pela aparência, pela lata diferente.
Na linha GoodLight, do Pão de
Açúcar, tivemos altas expressivas
em vendas com embalagens inova-
doras de pratos prontos. Também
em 2005 nós promovemos o rede-
sign de embalagens de sazonais,
frutas secas para o Natal. Embora
eu não tenha números, posso dizer
que esse projeto gerou um lucro
significativo.

12 prêmios,

"A marca própria é

hoje uma grande

empresa dentro do

grupo, e pode crescer

muito mais. Por isso,

nossos produtos

dividem com as marcas

fortes os melhores

locais de venda nas

lojas, na linha dos

olhos do consumidor"

Existe atenção às embalagens de marcas próprias de
outros países? Como o senhor posiciona as embalagens
do Pão de Açúcar frente às embalagens das cadeias
varejistas internacionais ?
Monitoramos insistentemente o que é feito pelas mar-
cas próprias européias, através de viagens, da internet
e do nosso sócio francês, com quem temos sinergia

muito grande (o grupo varejista
Casino, detentor de 50% do con-
trole da Companhia Brasileira de
Distribuição). Um parâmetro para
nós é a inglesa Tesco, que chega até
a vender seus produtos de marca
própria fora de sua rede e é focada
em qualidade e em inovação em
embalagem. Compare nossas emba-
lagens com as da Tesco e você verá
que estamos ali, em pé de igualdade.
O Pão de Açúcar é benchmark no
Brasil em marca própria. Mas tam-
bém queremos ser referência mun-
dial. Os prêmios internacionais indi-
cam que estamos na estrada certa.

O Pão de Açúcar também adotou em algumas lojas uma
embalagem cuja eficácia não pode ser medida em ven-
das, as sacolas de boca de caixa produzidas com plás-
ticos de degradação acelerada. Essa inovação foi bem
aceita? Há planos de ampliar sua adoção?
A aceitação foi ótima. Ganhamos em imagem. É uma
ação que se soma aos projetos ambientais do Grupo Pão
de Açúcar, como o incentivo à reciclagem, que também
foi reforçado em alertas à importância da separação de
resíduos de embalagem por tipo de material, estampados
nas sacolas do tipo camiseta, e em ações de coleta seleti-
va nas lojas do Grupo. Queremos intensificar, daqui para
a frente, o uso da embalagem oxi-biodegradável. Outra
ação nossa com caráter social é que todos os cartuchos
de papel cartão que utilizamos em nossas marcas pró-
prias são dotados de informações em braile. Pensamos
em estudar meios de aplicar esse suporte aos deficientes
visuais em outros tipos de embalagem, por exemplo nas
plásticas flexíveis.

Não adianta projetar embalagens
inovadoras, impactantes, sem des-
tacá-las devidamente no ponto-de-
venda. Como ficam as marcas pró-
prias na política de gerenciamento
de categorias nos supermercados
do Grupo Pão de Açúcar?
A marca própria é hoje um dos
maiores bens da corporação, como

o próprio Abílio Diniz (atual presidente de conselho)
faz questão de transmitir. Ela é uma grande empresa
dentro do Grupo, e pode crescer muito mais. Por isso,
nossas marcas próprias dividem com as marcas fortes os
melhores locais de venda nas lojas, na linha dos olhos
do consumidor. Trata-se de uma extensão da política que
rege o desenvolvimento das embalagens da casa.

É possível antecipar detalhes sobre os projetos de inova-
ção atualmente tocados pelo seu departamento?
Por estratégia, guardamos sigilo. Hoje, todos vigiam o
Pão de Açúcar também. Posso dizer que estamos estu-
dando projetos com a Saint-Gobain para embalagens
de vidro de novas categorias. Acabamos de lançar, de
carona na Páscoa e na Copa do Mundo, uma bola de cho-
colate com cartucho diferenciado, em formato esférico
(veja detalhes na página 22). Teremos outras novidades
ligadas à Copa e outros lançamentos inovadores no
decorrer do ano. Pode esperar.

Text Box
Fonte: EmbalagemMarca, ano 7, n. 80, p. 36-42, abr. 2006.




