
Efeito Wal-Mart
Concorrência acirrada faz redes reverem constantemente suas
estratégias de negócios e, por conseqüência, de comunicação

Pão de Açúcar lança revista

CLÁUDIA BREDARIOLI

As mudanças e principal-
mente a concorrência que per-
meiam o setor supermercadis-
ta têm trazido necessidades
constantes de adequação às
empresas do segmento. Como
conseqüência, sempre que
começam a registrar perdas de
rentabilidade em seus modelos
de atuação, buscam outros for-
matos para recuperar ganhos

- o que freqüentemente inclui
alterações também em seus
processos de comunicação.

Foi o que se viu, por exem-
plo, com o anúncio do Car-
refour de extinguir a marca
Champion, cuja rede de lojas
dará lugar ao Carrefour Bair-
ro. De acordo com o diretor
de marketing corporativo da
companhia francesa, Rodrigo
Lacerda, com essa decisão a
AlmapBBDO - - que concentra
a comunicação da marca Car-
refour vai cuidar também
da conta do Carrefour Bairro,
a nova iniciativa da empresa
para atuar com mais foco no
segmento de supermercados.

"Nosso processo de reposi-
cionamento começou há dois
anos e mostra bons resultados.
Agora entramos em uma nova
fase, de consolidação dessas
mudanças", diz Lacerda. A
rede vai apostar com força em
um calendário promocional, in-
cluindo distribuição de prêmios,
e continuará contando com a
apresentadora Ana Maria Braga
nas propagandas.

INTERNET
O Carrefour investe tam-

bém no aprimoramento de
sua comunicação com o con-
sumidor pela web. Depois
que o portal da companhia foi
totalmente remodelado pela
AgênciaClick, agora a TV1 vai
assumir a responsabilidade
de agregar mais conteúdo e
interação ao veículo. "Mas
não pretendemos vender pela
internet", garante Lacerda.

Além disso, a comunicação
visual dos pontos-de-venda
está sendo modernizada e
novos serviços serão ofereci-
dos. Nas 12 lojas Champion
em que as mudanças já foram
adotadas, a receptividade do
público foi positiva, de acordo
com o diretor. Nesse processo
de transformação que se
estenderá por alguns meses - -,
34 unidades serão convertidas

fechadas por não se enquadra-
rem à proposta ou não atende-
rem às premissas do modelo.
As alterações ocorrerão em Mi-
nas Gerais, São Paulo, Espírito
Santo e Distrito Federal.

O Carrefour prevê ainda
a abertura de, no mínimo, 15
hipermercados neste ano, no
Estado de São Paulo e nas ci-
dades de Natal (RN), Belo Ho-
rizonte (MG), Fortaleza (CE),
Porto Alegre (RS), Anápolis
(GO) e Brasília (DF). Esses
projetos devem envolver a
retomada da parceria com a
DPZ que detinha a conta
do Champion para ações
de comunicação.

A expectativa do Wal-Mart
também é de inaugurar pelo
menos outras 15 lojas, mais da
metade delas no Nordeste. Para
isso, devem ser investidos R$
600 milhões. A companhia, que
tinha 20 pontos-de-venda há
seis anos, hoje conta com 150

- expansão conquistada espe-
cialmente com a aquisição das
redes Bompreço, no Nordeste,
e Sonae, no Sul. Segundo espe-
cialistas, essa iniciativa da mega-
empresa americana de colocar as
garras de fora espalhou em todo
o País a realidade da concentra-
ção do setor supermercadista,
antes verificada especialmente
nas regiões Sul e Sudeste.

Conforme ressalta o consul-
tor Marcos Gouvêa, sócio-dire-
tor da Gouvêa de Souza & MD,
há um denominador comum
como pano de fundo desse
aumento de concorrência: a
estagnação da renda das famí-
lias brasileiras, que, por conse-
qüência, tem se refletido nos
baixos índices de crescimento
da área de alimentos. Ao mesmo
tempo, acrescenta ele, existe
uma pressão da indústria (tanto
de fornecedores locais quanto
globais) contra a concentração
do segmento. Em uma reação
em cadeia, amplia-se a parti-
cipação dos estabelecimentos
independentes no setor, já que
os consumidores têm buscado
fazer compras menores e de
conveniência.

De acordo com Gouvêa, há
perspectivas de concentração
ainda maior, mas essa tendên-
cia não deve incluir a vinda de
novos conglomerados mun-
diais para o Brasil - - a não ser
por meio de aquisições. Além
disso, os pequenos grupos ten-

com a continuidade da expan-
são das centrais de negócios.

Segundo o consultor, esse
arrocho no setor traz mais aten-
ção às marcas próprias e à mu-
dança do mix de produtos. Não
há redução de volume de venda,
mas a opção pelas "primeiras
marcas" as mais vendidas

- começa a ser revista pelo
consumidor. "Diante desse alto
nível de competição, tornou-
se inadmissível que bandeiras
e formatos não tenham ótimo
desempenho", diz. "Assim, o
ponto-de-venda ganha cada vez
mais importância na formação
das marcas."

Gratuita, com circulação
mensal e tiragem de 200 mil
exemplares, Pão de Açúcar
em Revista chegará a 67 lojas
da rede em São Paulo sempre
na segunda quinzena do mês.
São 44 páginas com conteúdo
variado, matérias especiais de
comportamento, gastronomia,
decoração e turismo, além de di-
versas colunas fixas com dicas de

consumo, cultura, lançamentos e
tecnologia, entre outros temas
de interesse do público com o
perfil do cliente Pão de Açúcar.
Encartado na revista, estará o
Especial de Ofertas da marca.

A publicação foi elaborada
em parceria com a Editora
Abril e está nas lojas desde
quinta-feira, 16. A data de lan-
çamento foi escolhida em razão
da proximidade da Páscoa, que
representa o segundo período
anual de maior movimento dos
supermercados, atrás apenas
do Natal. "Nosso principal
objetivo com essa iniciativa
é trabalhar a diferenciação
da marca", explica Maria do
Carmo Pousada, diretora de
marketing da rede. "Temos a
proposta de falar cada vez mais
diretamente com o consumidor
neste ano, e outras ações serão
adotadas para isso."
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