
muita gente enfrenta um dile-
ma. Já não fica bem vestir-se

como um garotão de 20 anos, mas tam-
bém não convém enfiar-se em roupas
que envelheçam excessivamente seu
visual. É o momento de encontrar sua
própria identidade. A balzaquiana Rei
do Mate vive esse momento. Fundada
em 1978, hoje com 242 lojas espalhadas
pelo País, a rede está de cara nova. O
visual está mais moderno, a coroa do
reizinho perdeu importância e virou
uma marca d'água no logo da empresa,
onde sobressai agora o azul. Tudo ficou
mais clean no interior das lojas, onde
agora há menos cores, menos informa-
ções fixadas nas paredes e menos mó-

veis. Com tudo isso, a loja ganhou um
ar mais jovial e sofisticado. O alvo, cla-
ro, é o público jovem, preocupado com
qualidade de vida e meio ambiente. Por
isso, a rede substituiu os seus copos
descartáveis de plástico por copos de
papel. É o que recomenda o manual
das práticas ecologicamente corretas
- afinal, o plástico demora mais para
desaparecer na natureza. Na rede Rei
do Mate é utilizado 1,5 milhão de copos
descartáveis por mês. Além disso, o
cardápio vai ganhar uma linha de san-
duíches feitos com pão integral, para
ajustar-se aos consumidores que bus-
cam uma alimentação "mais saudável",
ou seja menos calórica. É uma nova
fase da rede que, a cada dez anos, dá
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um salto em sua trajetória. Nos anos
70, surgiu com uma loja na Avenida
São João, no centro de São Paulo. A
popularização veio na década de 80 e,
nos anos 90, ingressou nos principais
shoppings do País por intermédio de
franquias. Agora, pretende atrair a ju-
ventude de maior poder de consumo.
"E a mais importante transformação
da marca desde a fundação", diz Antô-
nio Carlos Nasraui, 41 anos, franquea-
dor e diretor da rede Rei do Mate. "O
objetivo é rejuvenescer a marca e au-
mentar a identificação com os jovens."
Nasraui decidiu pelas mudanças de-
pois de encomendar pesquisas sobre
seu público. Ele descobriu que 70%
dos clientes têm de 14 a 39 anos. "Esta

é a geração pós-refrigerantes, que
busca bebidas mais saudáveis, como
mates, sucos e água", afirma ele. "É
esta geração que está promovendo o
crescimento do setor." Otimista, Nas-
raui pretende abrir de 15 a 20 lojas
neste ano e aumentar a oferta de pro-
dutos Rei do Mate que
a empresa vende dire-
tamente para o varejo,
sobretudo os supermer-
cados. A linha de mate
pronto ganhará mais 20
sabores, Hoje são cinco. "Teremos no-
vidades como o mate com açaí."

Conforme observa, um processo de
mudança como o que está fazendo
não tem como objetivo reduzir cus-

tos. Por exemplo, no caso da troca do
material dos copos descartáveis, não
há nenhuma economia no processo.
"Os copos de papel são até mais caros
do que os de plástico", diz Nasraui.
"Mas precisamos estar afinados com
o que pensa toda uma geração." Se-

gundo ele, o alinha-
mento da rede Rei do
Mate com as propostas
ecologicamente amigá-
veis será cada vez
maior. "Afinal, o nosso

negócio tem tudo a ver com a nature-
za", diz. É verdade. Trinta anos de-
pois da fundação, a rede Rei do Mate
faz ajustes para manter os ventos do
mercado soprando a seu favor.
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, a. 11, n. 557, p. 78-79, 4 jun. 2008.




