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A diretora da marca Taeq detalha o plano de marketing
do Grupo Pão de Açúcar para fazer de sua grife um

ícone em diversas categorias de mercado

ANNA GABRIELA ARAÚJO

Marketing - Porque o grupo decidiu investir na
criação da marca Taeq?
Alexandra Jakob Santos - A Taeq surgiu em
setembro de 2006, com o objetivo de ofere-
cer aos consumidores a possibilidade de levar
uma vida em equilíbrio, como diz o slogan da
marca.

Marketing - Qual o investimento inicial feito
neste projeto?
Alexandra - No primeiro ano, investimos R$
10 milhões no lançamento de 60 itens de pro-
dutos, como barrinhas de cereais, arroz inte-
gral e gelatina. Em algumas categorias, não
esperávamos conquistar um share tão elevado
em menos de um ano. A barra de cereal Taeq,
por exemplo, já possui 40% de participação
nas vendas desse tipo de produto nas lojas do
grupo. Já o cappuccino e o arroz integral pos-
suem 30% de market share cada um.

Marketing - Como foi o processo de constru-
ção dessa grife?
Alexandra - Em parceria com a Future Brand,
realizamos um estudo de marca. No início,
tínhamos 100 nomes, que foram filtrados até
chegarmos a quatro opções e Taeq foi a esco-
lhida por ser um neologismo que representa o

equilíbrio da energia vital. A partir daí, traça-
mos um plano de marketing para posicionar
a marca como sendo a solução completa de
bem-estar.

Marketing - Dez meses depois do lançamento,
quantos itens compõem a marca?
Alexandra - Hoje, temos um portfólio compos-
to por 400 itens nas áreas de nutrição, orgâ-
nico, esporte e casa. Os produtos vão desde
roupas e acessórios para a prática esportiva
até edredons, lençóis e travesseiros. Entre os
itens também estão achocolatados, adoçan-
tes, bebidas, congelados, sorvetes, molhos de
salada e frutas, verduras e legumes orgânicos.
Todos os itens são desenvolvidos e testados
por mais de 150 fornecedores parceiros do
grupo.

Marketing - Qual o critério de escolha para a
produção de um novo item?
Alexandra -Todos os produtos assinados pela
marca têm coerência com a proposta de vida
em equilíbrio. Este mês, por exemplo, esta-
mos lançando 30 itens de louça, todos na cor
branca e com formas orgânicas. Já tínhamos
os cereais da marca e agora temos também a
louça adequada para o consumidor consumir
esse tipo de produto. Investimos na categoria
de louça porque a marca atua no segmento de
nutrição.
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"Desde o lançamento, em
setembro de 2006, a média
de crescimento da marca Taeq
tem sido de 20% ao mês"

Marketing - Que tipo de ação de marketing sua
equipe tem desenvolvido para divulgar os itens da
marca?
Alexandra - Aproveitando o conceito de estar pre-
sente em toda a casa do consumidor, realizamos
o patrocínio da Casa Cor, em São Paulo. Durante
o evento realizado no último mês de junho, apre-
sentamos essa nova linha ao mercado.

Marketing - Onde o consumidor pode encontrar os
produtos Taeq?
Alexandra - Nas 44
lojas do Extra e nos 104
estabelecimentosdaban-
deira Pão de Açúcar pre-
sentes em todo o Brasil.
Além disso, a marca
conta hoje com seis
lojas exclusivas dentro
de seis supermercados
Pão de Açúcar.

Mar keti ng - Qual o preço
médio dos produtos da
grife do Pão de Açúcar
frente à concorrência?
Alexandra - A proposta
da marca é ser demo-
crática, por isso os
«itens possuem preços
competitivos, que cos-
tumam ser 10% abaixo
da marca de referência
de cada segmento. Por
exemplo, uma caneca
de louça Taeq custa
R$ 13,00, já o prato
raso da linha sai por R$
16,90.

Marketing - Qual o faturamento mensal registrado
pela divisão da marca Taeq dentro do Grupo Pão
de Açúcar?
Alexandra - Não tenho esse número porque
ainda não completamos um ano de mercado
e não tenho base de comparação. Mas posso
assegurar que temos experimentado um grande
crescimento em todas as categorias de produtos.

Desde o lançamento, a média de crescimento da
marca Taeq tem sido de 20% ao mês.

Marketing - Quais os próximos lançamentos da
Taeq?
Alexandra - Até agosto, iremos ampliar a linha
de louças com o lançamento de itens decorados
e em novas formas. Vamos lançar também o pri-
meiro detergente biodegradável do mercado. E
em 2008, iremos inaugurar a marca no segmento
de beleza. *»
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