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O
mundo dos be-
bês, com sua
enorme parafer-
nália de produ-
tos e mimos, vai

mudar a cara das grandes
redes de supermercados.
Atrás de aumentar a fideli-
dade dos consumidores e
estimular a volta do público
perdido para a atual onda
de expansão de lojas de
bairro, os gigantes do vare-
jo Carrefour e Wal-Mart
estão investindo num seg-
mento movido a fraldas.

A explicação está nos
números. Um vasto estudo,
feito com apoio de fornece-

dores como Johnson & John-
son, Procter & Gamble, Nes-
tlé e Fisher Price em várias
praças, mostrou que a chega-
da de uma criança eleva os
gastos da família em média
em 40%. E não é só com ape-
trechos infantis, mas com ou-
tros produtos, como limpeza,
higiene, biscoitos e gulosei-
mas.

O projeto batizado de
“Mundo bebê” ganhou a área
central da megaloja do Carre-
four na Marginal do Pinheiros
em São Paulo. Mas o espaço
definitivo, com design exclusi-
vo, caixas específicas, carri-
nhos de compras próprios e

uma série de comodidades –
como produtos de marca pró-
pria inexistentes no mercado
e embalagens com cem fral-
das por preços até 25% meno-
res em relação aos praticados
no mercado –, será inaugura-
do em setembro.

O varejista francês implan-
tou a iniciativa há menos de
um ano na Espanha e na Tur-
quia. As vendas gerais cresce-
ram até 15%, enquanto as que
não adotaram o “Mundo be-
bê” aumentaram apenas 5%
no mesmo período, conta o
diretor de Produtos de Gran-
de Consumo da rede Carre-
four no Brasil, o francês Ka-

rim Nabi. “Não dá para am-
pliar receita vendendo arroz a
R$ 4. Temos de ter clientes
que venham sempre e com-
prem mais, em especial produ-
tos de maior valor agregado.
Entre as categorias aspiracio-
nais que mais puxam vendas,
a chegada de um bebê é líder
absoluta.”

A intenção é ter em todas
as 114 lojas do Carrefour essa
área, sempre adaptada ao per-
fil de consumo da região em
que está situada. Há três mo-
delos distintos no projeto ori-
ginal que atende às condições
do bolso de cada público já
mapeado. Afinal, em um sorti-

mento de 3,5 mil produtos re-
lacionados ao bebê, há muito
supérfluo. Há variados mode-
los de fraldas que podem ser
diurnas, noturnas ou pre-
mium. Com oito, dez ou 12 ho-
ras de uso contínuo. Com elás-
ticos, adesivos e personagens
estampados. Isso para ficar
apenas no mundo das fraldas,
que há algumas décadas era
apenas de pano.

“Tanto a linha de produtos
para bebês como para as
mães recentes cresceu expo-
nencialmente nos últimos
anos”, diz Rodrigo Lacerda,
diretor de Marketing do Car-
refour. “Hoje o varejo tem re-
cursos, como a leitura do tí-
quete de vendas, para estudar
o comportamento do consumi-
dor e gerar atrativos, como o
de reorganizar a loja reunindo
universos que tenham afinida-
de e evitem que o consumidor
perca tempo percorrendo to-
da a loja. Assim como o seg-
mento do bebê, a tendência é
expandir o mesmo conceito
para áreas como a do mundo
do vinho, ou criar o mundo da
cerveja. Enfim, agregar no en-
torno produtos que estejam
relacionados à categoria que
puxa vendas.”

No Wal-Mart, a constata-
ção do poder dos bebês como
chamariz no ponto de venda
tem mais de um ano, como
conta o vice-presidente de
Mercadorias do grupo no Bra-
sil, Fernando Menezes. “O nos-
so laboratório de experimen-
tos é no EUA”, diz ele. “De-
pois, vamos aplicando nos paí-
ses emergentes. Dessa vez,
começamos pela Argentina,
com ótimos resultados e incre-
mento de vendas na casa dos
dois dígitos. Os aprendizados
de lá chegaram aqui.”

A loja inaugural no padrão
é a do Pacaembu, também em
São Paulo. Ali os bebês têm
destaque há um mês e, segun-
do Menezes, a participação
nas vendas cresceu 35% ante
o mês imediatamente anterior
à implantação da iniciativa.

A ambição de expansão do
projeto será mais modesta do
que a do Carrefour, já que o

executivo diz ter planos de
fazer as mudanças em dez
das 355 unidades do Wal-
Mart no País. “Estamos tes-
tando a aceitação em parce-
ria com os fornecedores.
Não vou dar o caminho das
pedras, mas não se trata de
apenas agrupar por itens
de produtos, envolve presta-
ção de serviços.”

Nascem no Brasil cerca
de 3,1 milhões de bebês
anualmente, o que é em si
uma oportunidade de negó-
cio. Nos mapeamentos do
tíquete de compras, os estu-
dos de varejo mostram que
as compras habituais, como
hortifrutigranjeiros, mercea-
ria em geral e açougue, por
exemplo, têm alto tráfego
porém com baixo envolvi-
mento, o que significa baixa
rentabilidade. No total, as
compras de rotina são res-
ponsáveis por mais de 50%
das vendas totais.

O mundo do bebê e a sa-
tisfação das carências ma-
ternas nesse período podem
representar um acréscimo
do que se convenciona cha-
mar de compras de destino,
que hoje somam menos de
20% do total do que é vendi-
do nos supermercados. Os
produtos desse segmento
têm preços bem maiores do
que o quilo de arroz. Daí a
corrida dos varejistas em
converter suas redes em
preferenciais para esse tipo
de comprador.

A razão de o Carrefour e
o Wal-Mart saírem na fren-
te fica fácil de entender
diante dos números que in-
dicam a frequência e os gas-
tos médios das duas redes
em relação aos seus concor-
rentes. Na variação entre
maio de 2008 e maio de
2007, época em que foi fei-
to o estudo, os comprado-
res voltaram ao Carrefour
a cada 50 dias, e ao Wal-
Mart a cada 70, ante uma
média de 40 das outras em-
presas. ●
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Meio oumensagem?Que éme-
lhor? Normalmente, não tenho
dúvida: é a mensagem. Mas,
diante de uma inovação de im-
pacto em comunicação como a
Telepresença, omeio pode tor-
nar-se tão ou mais empolgante
queamensagem,pormais inte-
ressantequeseja seuconteúdo.

Vivi esse tipo de experiência
nasemanapassada,aoentrevis-
tar, simultaneamente, sem sair
deSãoPaulo, trêspessoas loca-
lizadas em três cidades dos Es-
tadosUnidos.Umdosentrevis-
tados foi opresidenteeexecuti-
vo-chefe da Cisco Systems, Jo-
hnChambers, emSanJosé,Ca-
lifórnia, e dois executivos dessa
empresa, um deles em São
Francisco e outro emMiami.

Essafoiminhaestreiaprofis-
sional com a multiconferência
internacional viaTelepresença
(em inglês, Telepresence), que
proporciona a conexão de até
quatro pontos remotos, em
qualquerpaísoucontinente,as-
segurandoimagensdealtadefi-
niçãoeemtamanhonaturaldos
entrevistados.

O resultado é a sensação de
que as pessoas estão, realmen-
te, presentes, diante de nossos
olhos,dooutroladodamesacir-
cularànossafrente.Eacomuni-
cação pode ser complementa-
da, a cadamomento, com a tro-
ca de imagens de computador,

gráficos, tabelas, textos e fotos.
UmasaladeTelepresençaé,

na verdade, um sistema alta-
menteinterativo,queutilizacâ-
meras de alta definição nativas
em720e1080pixels,áudiomul-
ticanal espacial com cancela-
mentodeeco,emambientepre-
paradoparaproveramelhorex-
periência de acústica e visual,
bemcomoaintegraçãocomsis-
temas de comunicações, inter-
net emultimídia.

VIAJAR? SÓ POR PRAZER
Milhares de executivos e jorna-
listas começam a substituir
suas viagens profissionais por
multiconferências via Telepre-
sença. Em breve, viajar para
participardeentrevistasoureu-
niões será coisa do passado pa-
ra a maioria desses profissio-
nais. Imagine, leitor,seeutives-
sequeentrevistardeformapre-
sencial, face a face, as mesmas
três pessoas que entrevistei na
semana passada, estando elas
nastrêscidadesnorte-america-
nas.Gastaria, nomínimo, cinco
dias.TeriaqueviajarparaosEs-
tados Unidos num dia, dedicar
o segundo dia aos entrevista-
dos da Califórnia, um terceiro
diaparacruzaroterritórionor-
te-americano até Miami, para
poder fazer a última entrevista
noquartodiae,comalgumasor-
te, retornar ao Brasil num voo

noturno. Ao chegar, no quinto
dia, além dos gastos financei-
ros, estaria triturado pelo can-
saço,comosonodefasadopelos
4 ou 6 fusos horários que nos
separam da Califórnia, e sem
muita disposição para retomar
o trabalho em24 horas.

Para quem viaja sempre, os
desgastes incluem aeroportos
congestionados, o desconforto
de passar 10 ou 12 horas espre-
mido em poltronas da classe
econômica, constrangedoras
inspeções de segurança que
chegam às raias da humilha-

ção, atrasos de voos, perda de
bagagens e conexões sem fim.

FUTURO É VIRTUAL
“Nofuturo,amaioriadasentre-
vistas e reuniões será virtual,
feita via internet” – prevê John
Chambers. “Por tudo isso que
vocêmenciona,oprimeiroobje-
tivodessesistemadecomunica-
ção é a substituição de viagens
de negócios. E é bom lembrar
quehojeagrandemaioriadaco-
municação de negócios é do ti-
ponão-verbal.Nofuturo,embo-
ravirtual, acomunicação tende
a ser majoritariamente verbal,
natural, espontânea, olho no
olho. Cerca de 80%das viagens
denegóciospoderãoser substi-
tuídaspelasnovasformasdeco-
municação,comoaTelepresen-
ce, combinada comos recursos
de computação da internet.”

JohnChambers prevê ainda
que, empoucosanos, a internet
deverá tornar-se a forma mais
utilizada de comunicação pro-
fissional oudenegócios. Emse-
gundo lugar, viráa combinação
de vídeo com a web, como na
Telepresença.Àmedida que as
redes de banda larga venham a
expandir-se mundialmente,
mais frequente se tornará esse
novo tipo de videoconferência.
O presidente da Cisco vê até a
possibilidade de uso doméstico
da Telepresença em algumas

formas de teleducação e entre-
tenimento, como de acompa-
nhaeventosinternacionais,par-
tidas de futebol ou shows.

“Imagine – diz o presidente
daCisco –oque significa para o
mundo economizar milhões de
viagens de negócios que se fa-
zem anualmente em todo o glo-
bo.Mesmoasreuniões internas
das maiores corporações, que
exigem deslocamento físico e
perda de tempo de executivos,
poderão ser substituídas com
vantagempor sistemasdemul-
ticonferência como o Telepre-
sença e seus sucessores.”

Na visão pessoal de John
Chambers,aexpansãomundial
dacomunicaçãovisualpodemu-
dar radicalmente o modo pelo
qual fazemos negócios e, mais
do que isso, consolidar formas
decolaboraçãoemescalanacio-
naleinternacionalqueaindase-
quer imaginamos. Em pesqui-
sas, estudos e levantamentos,
sejamacadêmicos ou empresa-
riais, a colaboração entre cien-
tistas, executivos e especialis-
tas dasmais diversas áreas po-
derá ser viabilizada de forma
muito rápida, econômica e esti-
mulante.

Para mais informações so-
bremulticonferência e suas ca-
racterísticas técnicas, o leitor
pode visitar meu site (www.
ethevaldo.com.br). ●

VIRTUAL–JohnChambers (esq.), daCisco, utiliza telepresença

PACOTÃO-Compromoçõesdeembalagenscom100 fraldasepreço25%menor,KarimNabi, doCarrefour, quer fidelizar consumidores

DIVULGAÇÃO

JONNE RORIZ/AE–27/7/2009

B12 ECONOMIA DOMINGO, 2 DE AGOSTO DE 2009
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 ago. 2009, Economia & Negócios, online.




