


A revista ProXXIma foi recebida com exclu
sividade, no início de fevereiro, na sede do 
Grupo Pão de Açúcar, o maior grupo de va
rejo da América Latina. O tema da conversa 
foi a nova unidade chamada GPA Digital, 

que será o braço estratégico de comunica
ção digital de 16 marcas da companhia, o 
que inclui Ponto Frio, Assai, Extra, Sendas, 
CompreBem e Pão de Açúcar, além de mar
cas de linhas de produtos e serviços como 
Taeq, Qualitá, Club des Sommeliers, Pão de 
Açúcar Mais e Casino. Uma inovação para a 
companhia e uma das maiores estratégias 
digitais do País. 

"Vimos que, apesar de sempre investirmos 
em internet, as nossas iniciativas eram es
tanques, informacionais, não transacional, 
e sem integração alguma", avalia Alexandre 
Vasconcellos, diretor de projetos de inovação 
e responsável pela nova iniciativa do grupo. 
Os desafios são muitos. Fomos na gigante va
rejista e desvendamos os detalhes e os basti
dores dessa nova operação. 

A inspiração para a nova iniciativa veio 
de Abílio Diniz. Aos 72 anos, ele não se in
timida com as novas tecnologias. Em agosto 
virou tuiteiro e, agora, está criando um site 
próprio. Apesar de estar longe de ser um he-
avy user digital, o seu mergulho na internet 
levou a companhia a reavaliar o posiciona
mento de suas marcas no universo online. 
"Em agosto, iniciamos uma discussão sobre 
o Twitter e os impactos nas marcas do grupo. 
Descobrimos que precisávamos reavaliar as 
nossas iniciativas", conta Vasconcellos. 

Por se tratar de um negócio em que o rela
cionamento físico é vital, as ações em lojas 
e de fidelização dos clientes são tradicional
mente realizadas no mundo real. Assim, 
o primeiro desafio foi envolver os líderes. 
"Começamos a pensar em como aproximar 
o mundo digital do físico e reunimos todos 
os 60 líderes da companhia, incluindo o 
Abílio, para fazer uma autoanálise", diz. O 
resultado foi a percepção comum de que era 
preciso mudar a estratégia. "O mais interes
sante é que todos, apesar da pouca identida
de digital, têm como foco o comportamento 
do consumidor. E todos concordam que o 
consumidor está mudando e não existe al-
ternativa para o Grupo, além de aprender a 
se comunicar com ele nos mais diferentes 
meios digitais", afirma. 

Até 2009, o Pão de Açúcar contava com 
uma área de e-marketing, com duas pesso
as, subordinada à diretoria de marketing. 
Na consolidação do maior conglomerado de 
empresas e marcas do setor, com a aquisição 
do Ponto Frio e a fusão com as Casas Bahia, 
foi montada uma das maiores estruturas di
gitais do varejo brasileiro. Cada marca tem 
sua independência, mas todas vão se integrar 
numa gestão de negócios e posicionamento 
frente ao consumidor digital que é única, 
além de extremamente complexa. Com um 



investimento de R$ 10 milhões, apenas para 
este ano a equipe - comandada por Vascon-
cellos e Andrea Dietrich, gerente da GPA Di
gital - já conta com 15 pessoas, profissionais 
de marketing e de tecnologia. O sponsor do 
projeto é o vice-presidente executivo de su
primentos e tecnologia, Hugo Bethlem. 

A primeira ação na prática foi fazer um 
monitoramento de todas as marcas do gru
po nas mídias sociais. O trabalho feito pela 
E.Life levantou o que os consumidores fa
lam sobre as diversas marcas. "Algumas já 
têm o discurso consolidado, como o caso 
de Taeq, conhecida pela qualidade de vida, 
mas, não existia integração, ganho com o 
buzz positivo para outras marcas", comenta 
Andrea Dietrich. 

GESTÃO DIGITAL 
Junto com a TV1.com, que já atendia o con
glomerado há dois anos, o novo núcleo ini
ciou um planejamento para melhorar o re
lacionamento com os consumidores digitais. 
"O crescimento do grupo de varejo, nos últi
mos anos, tem sido estrondoso. Consequente

mente, a presença digital está acompanhan
do esse crescimento", diz Patrícia Andrade, 
diretora executiva da TV1.Com. E completa: 
"Com tantas marcas de empresas, como Ex
tra, Assai e Sendas, e produtos e causas le
vantadas pela empresa, como esportes, o rol 
de marcas e formatos é enorme, o que trás 
uma complexidade bem grande". 

No final de 2009, eram 28 sites de marcas e 
ações de relacionamento, totalmente pulve
rizados. "Existiam sites diferentes do Grupo 
Pão de Açúcar, do Pão de Açúcar Delivery e 
do Pão de Açúcar Café, por exemplo, alguns 
sem atualização", explica Andrea. Agora, fo
ram tirados do ar 16 hotsites. Restam 12 que 
estão no ar sendo reformulados. "O que que
remos é transformar os sites em plataformas 

de relacionamento, não mais áreas de con
teúdo estático", diz. O principal diferencial 
que está sendo criado é um cross media rico 
para aumentar a interação entre os diferen
tes produtos. 

"Reduzimos o número de sites para con
centrar as ações de alguns portais. Cada mar
ca também ganhou uma estratégia própria", 
conta Patrícia. Nesse trabalho, foi levado em 
conta o posicionamento das marcas - Taeq, 
por exemplo, representa vida em equilíbrio; 
e Pão de Açúcar, lugar de gente feliz -, com a 
avaliação das sinergias e a criação de ações 
para juntar todos esses mundos no univer
so online para aumentar a presença digital. 
"Dessa forma, nada será mais tratado de for
ma isolada." 

"O rol de marcas e formatos 
é enorme, o que trás uma 
complexidade bem maior a essa 
nova estratégia digital" 
- Patrícia Andrade, diretora executiva da TV1.Com 

http://TVl.com


Para dar suporte ao projeto GPA Digital, 
a TV1.Com triplicou a equipe que já atendia 
o grupo. São, ao todo, mais 20 pessoas para 
ajudar na formação da presença digital da 
companhia. 

COLABORAÇÃO E ENTRETENIMENTO 
Uma das apostas estratégicas é investir for
te em entretenimento e colaboração para 
gerar interatividade entre os consumidores 
online e as marcas. Os 12 portais ganharão 
espaços de colaboração dos consumidores. 

"Vamos usar os inputs dos consumidores 
para fortalecer e melhorar as questões do 
mundo off-line. Além de ficarmos mais pró
ximos do mercado e do que eles pensam", 
conta Andrea. 

Com o crescimento da classe C e a venda 
de computadores à frente do comércio de 
TVs, o grupo acredita que, utilizando en
tretenimento e colaboração, irá conseguir 
aumentar a sua presença no digital. O por
tal institucional Extra será o primeiro a ser 
lançado, em março. Como patrocinador da 

seleção brasileira, o site ganhou games, in
formações sobre os jogos da seleção, versão 
mobile e um aplicativo para iPhone. 

No portal, os torcedores poderão fazer 
uma "Ola" rumo à Africa. Basta gravar a 
sua "Ola" e colocar no site, que sua grava
ção irá se juntar a de outros torcedores, no 
endereço torcidaextra.com.br. 

O aplicativo para iPhone ganha ação com 
uso de GPS. Os usuários do aparelho da 
Apple poderão encontrar as lojas mais pró
ximas do Extra usando o aplicativo. Além 

http://torcidaextra.com.br


das ações de entretenimento, o institucio
nal do Extra também será integrado ao 
e-commerce Extra.com. "No futuro, que
remos que, quando um consumidor estiver 
acessando um produto, possa ter integra
ção com outras ações, serviços ou marcas 
do grupo", prevê Andrea. 

Para isso, Patrícia Andrade, da TV1.Com, 
afirma que estão sendo usados cross selling 
e up-selling de produtos e até de serviços. 
"Vamos levar o consumidor de um lado 
para o outro". 

Outros portais que estão saindo do forno 
com novidades são Taeq, marca de bem-
estar do grupo, Sendas, CompreBem e site 
institucional do Grupo Pão de Açúcar -
este último bem mais complexo, com área 
de relações institucionais, multibenefícios, 
causas levantadas pela empresa e canal de 
relacionamento, entre outros. 

"O momento é de interatividade e todas 

as ações construídas passam por esse con
ceito", conta Patrícia. 

E-COMMERCE 
Como o segundo maior varejista na web 
do Brasil, com 22% do mercado, o Gru
po Pão de Açúcar está estruturando uma 
nova empresa, chamada de Nova.com, 
para cuidar dos portais de eletroeletrôni-
co. A nova empresa está sob os cuidados 
de Enéas Pestana, vice-presidente execu
tivo de operações, sucessor escolhido para 
assumir a presidência do grupo no lugar 
de Claudio Galeazzi. A operação controla
rá os portais Ponto Frio.com e Extra.com. 
O Pão de Açúcar Delivery ficará a cargo 
da GPA Digital. 

INVESTIMENTOS AMPLIADOS 
A presença nas mídias digitais é um dos pi
lares da estratégia do Grupo Pão de Açúcar. 
Além do monitoramento do que falam os 
consumidores online sobre as marcas, que 
passa a ser mensal, a empresa irá investir 
na integração das ações entre as diversas 
mídias, como YouTube, Twitter, Facebook, 
Flickr e blogs. 

Além das redes sociais e a reformulação 
dos sites, os R$ 10 milhões em investimen
tos previstos para 2010 serão distribuídos 
com ações de search, SEO, campanhas di
gitais em grandes portais e mobile. 

BLOG VERDE 
O Grupo Pão de Açúcar lançou no início do 
ano o blog verde, www.paodeacucarverde. 
com.br, uma extensão virtual das lojas ver
des da rede, que reúne informações sobre 
preservação do meio ambiente, consumo 
consciente, bem-estar da comunidade, de
senvolvimento social, alimentação saudá
vel e reciclagem. O espaço virtual é uma 
das ações para divulgar a inauguração de 
quatro lojas verdes, três unidades na cidade 
de São Paulo e uma em Ribeirão Preto (SP), 
e a conquista da certificação Leed, ou seja, 
que tem a aprovação da United States Gre-
en Building Council (USGBC), ONG com 
maior reconhecimento para certificação 
ambiental de edificações. Uma ação que 
já começa a relacionar as causas do grupo, 
como somar qualidade de vida, consciência 
e consumo, com o universo digital. 

http://Extra.com
http://Nova.com
http://Frio.com
http://Extra.com
http://www.paodeacucarverde
http://com.br
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