
Mambo mira faixa A/B

Donas de casa em posição de 
igualdade com uma celebridade 
e adultos e crianças vivendo 
momentos felizes do cotidiano 
— como brincar com o cachorro 
na área de serviço ainda usando a 
roupa do escritório — são algumas 
das imagens que fazem parte das 
campanhas publicitárias lançadas 
na semana passada pelas duas 
maiores redes de supermercados 
do País, Carrefour e Grupo Pão de 
Açúcar. Ambos, juntamente com o 
Wal-Mart, formam a elite do setor 
supermercadista brasileiro. 

A despeito de estratégias e 
estéticas bastante diferentes, 

A pequena rede Mambo tem 
apenas cinco unidades na cida-
de de São Paulo, mas encara o 
vice-líder do segmento, Pão de 
Açúcar, como o principal con-
corrente. Seu foco é o público 
A e B, e em alimentos.

Na semana passada, a 
rede inaugurou mais uma 
unidade no Brooklyn, com 
investimento de R$ 7,5 mi-
lhões, marcando a estréia do 
Mambo na zona sul da capital 
paulista. As outras lojas estão 
concentradas na zona oeste. 
Outra peculiaridade da nova 
loja é a localização. Enquanto 
as outras unidades estão em 
ruas de bairro e em áreas 
sem verticalização, a nova foi 
construída em uma avenida 
de grande circulação. A opção 
pela atuação na zona sul tam-

bém pode ter outro motivo. O 
gigante Wal-Mart está cons-
truindo mais uma unidade na 
zona oeste de São Paulo.

Na loja, a intenção é au-
mentar a interação com os 
consumidores. Haverá de-
gustação diária de vinhos e 
queijos no espaço da adega e 
preparo de temperos na mesa 
de moagem. “Vamos ter dois 
degustadores na loja para 
oferecer manteigas francesas 
e geléias importadas aos clien-
tes”, afirma o superintenden-
te, André Nassar. 

Neste ano, a rede planeja 
atingir faturamento de R$ 180 
milhões. Em 2007, o resultado fi-
cou em R$ 130 milhões. Um dos 
focos para 2008 será o início da 
importação direta de produtos.

Sandra Silva

Supermercados aceler 
Na corrida pela preferência dos consumidores, trio de líderes aposta na comunicação
Andréa Ciaffone

as campanhas têm um ponto 
em comum: ganhar espaço no 
coração dos clientes. Enquanto o 
Carrefour aposta na estratégia de 
dar às consumidoras mais poder 
e na posição de protagonista na 
comunicação em uma campanha 
com orçamento de R$ 10 milhões, 
a marca Pão de Açúcar ratifica 
a escolha que fez em 2007 (que 
gerou aumento de vendas acima 
da média da companhia) e se-
gue com o tema “O que faz você 
feliz?”, em campanha com orça-
mento de R$ 80 milhões para este 
ano (ler mais a seguir). 

Diante da cada vez mais acir-
rada disputa entre Carre-
four, Grupo Pão de Açúcar 
e Wal-Mart, a opinião dos 
especialistas é que o fator 
de desempate decisivo 
está na capacidade de cada 
rede de comunicar valores 
intangíveis, fazer com que 
sua marca seja percebida 
além dos atributos racio-
nais e conquistar o carinho, 
a confiança e a preferência 
do consumidor. 

Carrinhos cheios
Se o segmento de su-

permercados no Brasil 
fosse comparado às com-
petições automobilísticas, 

teríamos Carrefour, Grupo Pão 
de Açúcar e Wal-Mart (que, 
juntos, representam cerca de 
35% do faturamento do setor) 
correndo sozinhos na categoria 
Fórmula 1, que exige mais inves-
timentos e é líder em pesquisa e 
tecnologia. Todas as outras redes 
estariam na Stock Car, mais ágil 
e despojada. A despeito das 
diferenças em termos de sofis-
ticação e internacionalização, 
as três grandes sofrem bastante 
com a concorrência das redes 
regionais nos mercados locais. 
Segundo os especialistas, terá 
mais chances de vencer sem 
derrapar quem souber usar 
melhor a comunicação. Eles 
afirmam que, em todos os que-
sitos lógicos, como localização 
das lojas, preços e treinamento 
de pessoal, as redes, cada uma 
de acordo com sua proposta, 
têm condições de competir de 
forma equilibrada. Entretanto, 
comunicar valores intangíveis, 
gerar confiança e fidelidade e 
fomentar uma relação pessoal 
e emocional com os clientes são 
missões com as quais só a exce-
lência na comunicação publicitá-
ria e o investimento em branding 
podem arcar. E há mais: esse 
é o fator de desempate não só 
para os três competidores em 
escala nacional, mas também nas 
disputas com as redes regionais, 
uma vez que o preço acessível da 
mídia regional (inclusive a TV) 
nivela a competição na seara 
publicitária.

Concentração 
e expansão

Para ter uma idéia da dis-
tância entre os gigantes e os 
outros, basta dizer que em 2007 
o faturamento bruto do Carre-
four foi de R$ 19,3 bilhões e o 
Grupo Pão de Açúcar fechou o 
ano com faturamento de R$17,6 
bilhões. Embora o Wal-Mart 
ainda não tenha anunciado seu 
faturamento, considerando que 
em 2006 foram R$ 12,9 bilhões, 
tudo indica que em 2007 o mon-
tante tenha ultrapassado os R$ 
13 bilhões. Esses valores alteram 
o ranking da Associação Brasilei-
ra de Supermercados (Abras), 
que, em 2006, teve Grupo Pão 
de Açúcar, Wal-Mart e Carrefour 
nas três primeiras posições. Nos 
anos anteriores, o faturamento 
do ocupante do quarto lugar do 

ranking ficou em torno de R$ 2 
bilhões. Mantidas as condições 
de normalidade na economia, 
tudo indica que tanto Carrefour 
quanto Grupo Pão de Açúcar 
prevêem romper a barreira dos 
R$ 20 bilhões de faturamento 
em 2008. “Não há dúvida de que 
existe um processo de concen-
tração importante ocorrendo no 
Brasil. Embora os três líderes só 
representem cerca de um terço 
do total do mercado, o tercei-
ro colocado tem faturamento 
quase dez vezes maior do que o 
quarto”, observa Reynaldo Saad, 
sócio da auditoria Deloitte e 
especialista no setor de bens de 
consumo e varejo. 

“A competição entre os três 
maiores do mercado brasileiro 
tende a se acirrar cada vez mais, 
e isso já ocorre em escala global”, 
afirma o presidente da Abras, 
Sussumu Honda. “O Carrefour 
está em 29 países, o Wal-
Mart em 16 e o Grupo 
Pão de Açúcar tem um 
parceiro estrangeiro, o 
Casino, também com 
grande presença interna-
cional”, completa. “Além 
disso, todas são empre-
sas de capital aberto, 
que sofrem grande pres-
são em relação à sua 
performance”, destaca 
Honda. “Entre essas três 
a competição é intensa 
em todos os aspectos, do 
tipo ‘aonde você vai eu 
também vou’, e as aqui-
sições recentes das redes 
mostram isso claramen-
te”, aponta o presidente 

da Abras, referindo-se à compra 
do Atacadão pelo Carrefour 
por R$ 2,2 bilhões, em abril de 
2007, e à negociação de 60% do 
capital da rede Assai Atacadista 
pelo Grupo Pão de Açúcar, em 
dezembro do ano passado. Já 
o Wal-Mart fez duas aquisições 
importantes: a rede Bompreço, 
no Nordeste, em 2004, e a rede 
Sonae, no Sul, no final de 2005, 
o que ampliou sensivelmente sua 
atuação no País, onde está em 17 
Estados. O Pão de Açúcar está 
presente em 14 Estados. 

“O mercado brasileiro não 
está maduro, ainda há muito es-
paço para as redes crescerem”, 
diz Honda. O Carrefour vai inves-
tir R$ 1 bilhão em sua rede; já o 
plano de expansão do Wal-Mart 
para 2008 prevê a abertura de 36 
lojas, um centro de distribuição 
e investimentos de R$ 1,2 bilhão 
nas inaugurações e reformas 

Honda: competição local reflete disputa global

Saad: trio de líderes soma um terço do mercado
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Para se diferenciar dos con-
correntes do varejo e tentar 
minimizar a imagem de super-
mercado com preços altos, o Pão 
de Açúcar investe R$ 80 milhões 
na continuidade da campanha “O 
que faz você feliz?”. “Queremos 
nos descolar da concorrência e 
aumentar a base de clientes”, diz 
a diretora interina de marketing 
do Pão de Açúcar, Cristina Serra, 
que substitui Heloísa Morel (em 
licença-maternidade).

No lançamento da campa-
nha “O que faz você feliz?”, 
criada pela house PA Publici-
dade no ano passado, a voz das 
canções era de Arnaldo Antu-
nes. Dessa vez, é o músico Seu 
Jorge quem canta a felicidade 
em jingle institucional. Nas 
peças para jornais e revistas, o 
Pão de Açúcar traz ainda, em 
textos poéticos, alguns ingre-
dientes e pistas para o caminho 
da felicidade. Vinho é um dos 
itens. Pães e saladas são outros 
ingredientes necessários para 
uma vida feliz. “Em 2007, o Pão 
de Açúcar abraçou a felicidade 
do cotidiano. A gente quer 
continuar perguntando o que 
faz você feliz”, afirma Cristina. 

ados
das unidades em todo o País. O 
Grupo Pão de Açúcar divulgou 
que vai investir mais de R$ 1 bi-
lhão na abertura de 91 lojas, das 
quais 80 serão da marca Extra 
Fácil (de conveniência), além 
de um Extra Hipermercado, um 
Extra Perto, seis lojas Pão de 
Açúcar e três CompreBem/Sen-
das. “Acredito que o processo 
de aquisições vá continuar e há 
uma boa possibilidade de que 
nos próximos anos vejamos os 
três grandes se alternando nas 
primeiras posições do ranking”, 
diz Saad. “Entretanto, vale notar 
que não sobraram redes suficien-
temente grandes para que um 
negócio apenas mude o panora-
ma do ranking como aconteceu 
com a compra do Atacadão pelo 
Carrefour”, explica. “No final da 
década de 90 houve uma guerra 
suicida de compra de pequenas 
redes que acabou causando 
grandes prejuízos. Várias das lo-
jas compradas tiveram de fechar. 
Hoje, as redes já sabem que uma 
aquisição implica altos custos de 
adaptação”, completa Saad. 

Honda, da Abras, afirma que, 
com o negócio do Atacadão, o 
que o Carrefour comprou foi 
uma participação no mercado 
de alimentação e não no mer-
cado supermercadista, já que 
as redes de atacado são uma 
outra espécie e não pertencem à 
Abras. Segundo ele, Atacadão e 
Assai representam o conceito do 
cash&carry, aqui apelidado de 
“atacarejo”, que atrai especial-
mente o consumidor individual 
que busca preço baixo e não faz 
questão de atendimento sofisti-
cado e a pequena pessoa jurídi-
ca, como lanchonetes, dogueiros 
e fabricantes de salgadinhos. 
“Há dois fenômenos importan-
tes ocorrendo no mercado: um 
é o crescimento da alimentação 
fora do lar, que em 2007 subiu 
11% em valor, enquanto a cesta 
de produtos-referência cresceu 
12%”, destaca Honda. “Isso 
mostra que os supermercados 
já não detêm mais o monopólio 
da venda de alimentos. Assim, 
o investimento das redes no 
modelo atacarejo faz todo o 
sentido”, analisa o presidente da 
Abras. “O segundo é o aumento 
do poder de compra das classes 
C, D e E, que fica claro com a 
expansão de formatos como Dia 
e CompreBem.”

No ano passado, a companhia 
recebeu 3,2 milhões de res-
postas de consumidores no hot 
site da campanha. Os vídeos no 
YouTube registraram mais de 
300 mil acessos.

Neste ano, o Pão de Açúcar 
ainda veiculará semanalmente 
encarte na revista Veja para 

Chega a ser irônico que em 
um setor tão prosaico e com 
números tão eloqüentes quanto 
o de supermercados, o fator 
mais importante de desempate, 
segundo especialistas, seja a 
preferência dos clientes, que 
aparece em aspectos difíceis 
de medir, como a capacidade 
de cada rede de transmitir va-
lores intangíveis, lidar com os 
aspectos imateriais das relações 
comerciais (como a confiança) e 
estabelecer vínculos emocionais 
com os consumidores. 

Na busca por uma maior 
aproximação com as pessoas, a 
marca Carrefour vem investin-
do em uma comunicação mais 
sedutora. Em 2005, trouxe a 
apresentadora Ana Maria Bra-
ga como garota-propaganda 
e, neste ano, criou o conceito 
“Eu uso a Cuca”, sendo “Cuca” 
o termo abreviado de “Con-
sumidores Unidos Carrefour”, 
materializado por um time de 
cinco consumidoras reais e 
exigentes, que representam na 
campanha o universo dos clien-
tes. “Nossa intenção é formar 
comunidades e nos aproximar 
dos clientes”, afirma Rodrigo 
Lacerda, diretor de marketing 

Sedução com bons resultados

Pão de Açúcar categoriza a felicidade

Rodrigo Lacerda, do Carrefour, em ação com a “Cuca”

da rede. Os resultados dos 
primeiros dias da nova cam-
panha, criada pela Almap com 
orçamento de R$ 10 milhões, 
já são considerados vitoriosos. 
“Em apenas cinco dias, tivemos 
50 mil acessos diretos ao www.
euusoacuca.com.br, com gran-
de participação das consumi-
doras. Há bons indícios de que 
a proposta de comunidade vá 
decolar”, comenta Lacerda. 

Também na busca de ser 
mais bem compreendido pela 
clientela, o Wal-Mart lançou em 
dezembro de 2007 sua primeira 

campanha institucional depois 
de 12 anos no Brasil. Criada 
pela JWT, a campanha “Razão 
de viver” quer mostrar que, ao 
praticar preços baixos, o Wal-
Mart revela sua preocupação 
com o bem-estar dos clientes.   

Se na competição entre os 
gigantes na mídia milhões são 
investidos, na disputa por pre-
ço cada centavo repassado ao 
cliente pode fazer diferença. “Na 
lógica, o preço deveria ser o prin-
cipal fator de desempate, mas o 
fato é que a pressão para ofere-
cer o melhor preço fez com que 

a variação ficasse muito pequena 
de uma rede para outra. Todo 
mundo se preocupa em fazer 
boas negociações e cuida para 
ter uma estrutura menos custosa 
e mais eficiente, sem repassar a 
diferença para o consumidor”, 
diz Lacerda, do Carrefour. “Afi-
nal, nos mercados os custos são 
semelhantes”, observa. 

Para o especialista Reynaldo 
Saad, o know-how de estudar as 
regiões e descobrir a proposta de 
loja adequada a cada local já foi 
absorvido pelas grandes redes e 
não é mais um diferencial com 
efeitos dramáticos.

O Wal-Mart, por exemplo, 
opera no Brasil  com nove 
marcas, cada uma destinada 
a um perfil. No Grupo Pão de 
Açúcar, as diferentes mar-
cas têm funções específicas 
no atendimento a diferentes 
públicos e expectativas. “No 
final das contas, nesse setor 
de supermercados, o que vale 
é a combinação de expectativa 
e experiência do cliente, e as 
duas coisas passam por concei-
tos de comunicação”, arremata 
Eduardo Romero, da PA Publi-
cidade, do Pão de Açúcar.

Andréa Ciaffone

destacar as ofertas da rede. 
“Vamos conversar mais com 
os consumidores por meio das 
ofertas”, afirma Cristina. Na 
TV, também serão veiculados 
três filmes das categorias vida 
saudável, café-da-manhã e fim 
de semana. A direção de criação 
é de Ari Fidelis, Rose Ferraz 

e Marcelo Prista (ex-Africa e 
Fala), com produção da Zero 
Filmes e fotos de JR Duran. “Os 
filmes da campanha são uma 
colcha de retalhos em super 8 e 
35 milímetros para mostrar que 
cada um tem a sua felicidade”, 
afirma Prista. 

Sandra Silva 

Filmes da nova campanha do Pão de Açúcar, feito pela house PA
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1296, 18 fev. 2008. Negócios, p. 38.


