
Pão de Açúcar Iguatemi:
A unidade aberta na
década de 1970 passou
por reforma neste ano e
reabriu no dia 20 de
agosto. A idéia, para a
renovada unidade, é
extrapolar o conceito de
loja "gostosa de ir e
comprar". O recurso
mais usado para atingir
esse propósito foi a
tecnologia, visível em
todos os pontos do
supermercado, das
paredes aos carrinhos

evar às últimas conseqüên-
cias o conceito "vivenciar a
experiência de compra"

tem sido a busca da bandeira
Pão de Açúcar há muitos anos.
Foi assim com a unidade do
Shopping Market Place, com a
loja do bairro Real Parque e
com o último supermercado
aberto em Alphaville, todos em

São Paulo. A renovada loja
Pão de Açúcar do Shopping
Iguatemi não foge à regra e, a
exemplo das demais, surpreen-
de o mercado com o novo.
Dessa vez, uma mistura de re-
fino com alta tecnologia.

As gôndolas, dispostas de
modo a formar radiais que con-
duzem os clientes para o cen-
tro da loja, onde está a rotisse-
ria - layout semelhante ao ve-
rificado na loja de Alphaville -,
também trazem cor incomum,
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embora discreta: preto, assim
como a maior parte dos outros
expositores. A escolha da cor
tem o propósito de evidenciar
os produtos, como se
pode notar, na seção
de hortifrúti da loja,
rica em diversidade e
exotismo.

Contudo, o preto
corrobora, ainda, para
o caráter futurista da
loja, que, sem dúvida
nenhuma, ostenta
uma exuberância tec-
nológica, com telas
de plasma espalhadas
pelas paredes - em
que se vêem imagens de alimen-
tos em cores vivas, cenas apra-
zíveis e natureza -, marcadores
de preços digitais nas gôndolas,

:

carrinhos com GPS e leitores de
preços portáteis (scanner); sem
contar os check-outs com iden-
tificadores por radiofreqüência

e os quiosques vir-
tuais com dicas de re-
ceita, cartas de vinho
e outros atributos. O
cliente vê e experi-
menta essa tecnologia
ao som de jazz e de
outras músicas sua-
ves, selecionadas de
maneira a combinar
com as imagens nas
telas de plasma.

A reforma da uni-
dade, que tem mais

de três décadas de história, 940
metros quadrados e 10 check-
outs, absorveu investimentos
de R$ 8 milhões, demorou 70

dias para ser finalizada e deve
trazer às vendas da loja incre-
mento de 30% em relação ao
que se conseguia antes da re-
novação. O público da loja é de
alta renda, até pelo perfil dos
freqüentadores do shopping.

Desafio

"Supermercado em shop-
ping é complicado, pois muitas
vezes vira loja de conveniên-
cia. Com a reforma, procura-
mos transformá-lo em mais um
atrativo para o shopping", afir-
ma o diretor executivo da ban-
deira^ Pão de Açúcar, José
Roberto Tambasco.

Segundo ele, a reforma se
baseou em quatro pontos cha-
ves. "Primeiro, queríamos dar à



loja o padrão do Shopping
Iguatemi, estávamos um pou-
co desatualizados. Segundo,
procuramos deixá-la mais leve
e moderna." O terceiro ponto
foi o enfoque nas linhas gour-
met, especialmente cafés, azei-
tes e vinhos. O quarto ponto
foi oferecer ao cliente ambien-
te agradável, com degustação
de vinho, sushi bar, cafeteria e
rotisseria. "Isso, de modo a
torná-la um diferencial do
shopping, uma loja que traz
consumidores ao shopping, e
não apenas o contrário."

Embora disponha de seções
de limpeza, higiene e beleza e
outras, normalmente encontra-
das no auto-serviço, essas ce-
dem terreno e gôndolas para
o espaço existente na loja com
cadeiras e mesas próximas a
cafeteria, ao sushi bar e ao wine
bar, assim como também per-
dem prateleiras para os laticíni-
os, os hortifrútis e os frios. "Você
encontra tudo o que há em
outros supermercados aqui,
mas o mix atende à demanda
dos clientes da unidade. Por
isso, tem uma diversidade gran-
de de importados, inclusive

marca própria Casino", diz o
diretor de conceito, inovação
e mercadoria do Pão de Açú-
car, Paulo Lima. Segundo ele,
se as lojas da rede costumam
ter perto de 60 itens de marca
própria do Casino - empresa
francesa e principal acionista
do Grupo Pão de Açúcar -, a
loja do Shopping Iguatemi con-
ta com algo em torno de 250.

"A idéia é que a loja seja
gostosa. Queremos transmitir a
sensação de integração. As
gôndolas formam radiais que
levam à rotisseria, o coração da
loja, onde são preparadas refei-
ções cuja característica princi-
pal é justamente a 'integração'
dos vários produtos vendidos
na loja", explica Lima. Para o
executivo, a concretização do
conceito "vivenciar a experiên-
cia de compra" depende da
capacidade de a loja transmi-
tir ao consumidor a "sensação
de integração".

"Essa é uma loja conceito",
afirma a diretora executiva de
marketing e relações corpora-
tivas, Cláudia Pagnano. Além
do layout e do mix diferenci-
ado - a seção de hortifrúti,

por exemplo, prioriza os orgâ-
nicos -, a unidade traz 365
rótulos de vinho, o que é fru-
to de parceria com a Mistral,
importadora do produto.

Integração tecnológica

É na adega que o cliente
encontra uma das principais
inovações da loja no plano
tecnológico. A área em que
estão dispostas as garrafas, to-
das etiquetadas com identifica-
dores por radiofreqüência, tem
um quiosque eletrônico que
não apenas lê o preço armaze-
nado na etiqueta, mas também
dá ao clientes informações so-
bre a procedência, indica qual
é o prato com o qual o vinho
combina, conta um pouco da
história do fabricante e dá po-
sição do rótulo no ranking fei-
to pelo enófilo e consultor do
Grupo Pão de Açúcar, Carlos
Ernesto Cabral de Melo.

Contudo, esse não é o úni-
co quiosque de informações
para os clientes da loja. Há mais
dois, um perto dos itens de
mercearia, cujo propósito é
mostrar receitas para refeições
como jantar e almoço, sem



contar que serve, a exemplo
dos demais, para que o cliente
Pão de Açúcar (PA) Mais - que
adquiriu cartão fidelidade e
direito à promoções exclusivas
- consulte seus bônus em com-
pras. O terceiro fica na área de

frutas, legumes e verduras, e,
além de permitir a pesagem da
fruta e de dar o valor, também
disponibiliza receitas de diver-
sos países, que podem ser im-
pressas, como também ocorre
nos demais quiosques.

A tecnologia também se
move na loja do Iguatemi. Dos
quase 40 carrinhos de que dis-
põe a unidade para os seus fre-
qüentadores, em cinco, para
uso exclusivo dos clientes PA
Mais, é possível encontrar um
pequeno monitor e um leitor
de código de barras que cadas-
tra no equipamento instalado
no carrinho o valor das com-
pras. Esse monitor tem uma
série de funcionalidades, entre
as quais um GPS (Global
Position System ou Sistema Glo-
bal de Posicionamento) que
traz o mapa da loja e, quando
o cliente não encontra deter-
minado produto, basta digitar
o nome dele que o sistema
busca e aponta no mapa da loja
onde está a mercadoria.



O ponto final da cadeia tec-
nológica formada na loja é o
check-out. Um dele*s dispõe de
antena leitora de etiquetas de
radiofreqüência, o que permi-

te saber os preços
de todas as merca-
dorias compradas
sem tirá-las do car-
rinho. O outro sis-
tema também per-
mite isso, já que,
quando o cliente
PA Mais escaneia
as compras, de
modo automático
elas caem no siste-
ma do supermerca-
do e basta a opera-

dora de check-out consultá-lo
pelo número do carrinho, que
acessará o valor da compra.
Ou seja, as compras podem ser
empacotadas durante o pas-
seio pela loja, pois não serão
tiradas do carrinho na passa-
gem pelo check-out.

Apesar de tudo isso, os exe-
cutivos do grupo da bandeira
fazem questão de dizer que
a intenção com a loja do
Iguatemi não é ser a mais tec-
nológica e tampouco a mais
gourmet. "A tecnologia está a
serviço do cliente, é um supor-

te para fazermos a loja mais agra-
dável para o cliente", diz a di-
retora de marketing da rede
Pão de Açúcar, Heloísa Morei.

Na moda

Diante de tantos diferenciais,
a rede também inova na hora
de fazer as peças publicitárias da
loja. O slogan é: "Novo Pão de
Açúcar Iguatemi. Básico. E
nada básico." Ou seja, ao mes-
mo tempo que a loja traz os
mesmos produtos que você
encontra no pequeno super-
mercado da esquina de seu
bairro, traz também uma porção
de novidades no mix. No plano
da infra-estrutura da loja, o
anúncio sintetiza a mescla en-

tre o básico das cores discretas,
da ausência de cartazeamento,
das gôndolas baixas e a sofisti-
cação tecnológica.

Além disso, o termo "bási-
co" remete à moda, já que a
idéia é conciliar a moda do
shopping à culinária do super-
mercado. A loja também ade-
re ao conceito de responsabi-
lidade socioambiental, uma
"moda", é bem verdade, que
parece ter chegado para ficar,
e não apenas no mundo cor-
porativo. "As sacolas da loja
são recicláveis, como as de
papelão", diz Heloísa.

É em virtude da integração
entre o conceito convencional
de supermercado e o de shop-
ping - para se ter idéia, a facha-
da foi desenhada como se fos-
se uma vitrine - que as imagens
dos anúncios publicitários da
renovada unidade trarão mo-
delos vestidas em saias feitas de
produtos consumidos pela mai-
or parte das pessoas, como al-
face, pimenta e fatias de queijo.
Uma metáfora para dizer que o
novo Pão de Açúcar é uma loja
bonita, simples por um lado,
mas, sobretudo, criativa.
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