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CONSUMO POPULAR

PAULO VIEIRA LIMA

Ofner mantém estrutura A/B para
conquistar a nova classe média
Há várias empresas interessadas
no consumidor cujo poder
de compra está em ascensão

Enquanto aumenta o número
de empresas que utilizam uma
outra marca para atender à
classe média emergente, a
Ofner resiste à esta tendência e
aposta na continuidade do pro-
cesso de mobilidade social,
acreditando que o novo consu-
midor tenha constante aumen-
to do poder de compra . Doceira
com presença forte junto ao pú-
blico A/B e com a maioria de 19
lojas instaladas na zona sul

paulistana, a Ofner não quer
criar uma segunda marca e quer
atrair a clientela recém admiti-
da ao mundo do consumo.
Laury Roman, seu diretor co-
mercial, admite não existir fór-
mula mágica para democratizar
as relações de compra e venda.
Para ele, basta respeitar o sonho
de consumo de todas as pessoas
que durante sua ascensão eco-
nômica e social passa a exigir
sempre mais e melhores produ-
tos e serviços. Temos uma
enorme variedade de opções
adequadas aos vários públicos.
Não abriremos mão das carac-

terísticas que nos consagraram
junto a um público de alto poder
aquisitivo e temos convicção de
estarmos abrindo possibilidades
para novos consumidores.

Roman observa que “uma ci-
dade cosmopolita como São
Paulo permite evolução de vá-
rios bairros e regiões. Há bolsões
de riqueza por toda a parte e isto
permite também que outras
áreas cresçam e nelas surjam
uma classe média ávida por es-
tabelecimentos onde seja bem
recebida e tenha excelência em
todos os itens esperados de um
bom ponto de venda”. ■

EXPRESSAS

...LAURY ROMAN

Diretor comercial da Ofner

TRÊS PERGUNTAS A...

É um erro imaginar que, por estar
em determinada região geográfica,
uma população não tem poder
de compra, diz o diretor da Ofner.

Ao abrir as portas à classe
média emergente, não há riscos
de perder seu público original?
Em nossas as lojas o ticket
médio é cerca de R$ 17, hoje um
consumidor de classe C que opta
pela Ofner, em sua primeira visita,
gasta em média R$ 8 em um
café simples e um salgado.

Porém, a tendência é que ele
volte e o aumente seu ticket
médio, até atingir os R$ 17.

Como democratizar
a frequência em suas
lojas e ampliar o leque de
público sem mudar as
características da empresa?
Temos algumas lojas de rua, onde
já experimentamos o sucesso
de agregar novos clientes.
Mas, é nos shopping centers
onde comprovamos ser mais

rápido avançarmos na conquista
e manutenção de uma quantidade
maior de consumidores.

Quanto tempo levará
até a incorporação desses
novos clientes ao universo
de atuação da Ofner?
Esperamos para médio prazo esta
integração de público. Exemplos
de êxito não faltam... Basta ver
o sucesso de centros de compra
como o Aricanduva, na zona
leste da cidade de São Paulo.

Doceira investe em pontos de venda e contraria tendência ao rejeitar a ideia de uma segunda marca para conquistar outras faixas de público

“É preciso respeitar
o sonho de consumo
das pessoas que
exigem sempre mais
e melhores produtos

Cartão para comprar
imóvel. É a vez do
dinheiro de plástico

No interior paulista os clientes
da DMO Engenharia, nas cidades
de Sorocaba e Campinas, vão
usar cartões de crédito Visa
e Mastercard para pagamento
rotativo da parcela de entrada
na compra de apartamentos.
A construtora firmou acordo
comercial inédito com a Cielo.
As empresas acreditam que
o uso do cartão, sobretudo
na faixa de renda intermediária,
impulsionará a velocidade do
fechamento de negócios. O cartão
deve ser aceito, também, na
quitação de parcelas mensais.

Telefonia Celular.
PressCell busca
parceria no exterior

Rodrigo Faro, no comando
da PressCell, foca uma série de
ações na cidade do Rio de Janeiro.
Ele está embarcando para o
exterior em busca de parceiros
para aprimorar os serviços de sua
empresa no segmento de telefonia
celular. No Rio, a PressCell faz
questão de enfatizar que aluga
linhas com capacidade de facilitar
a redução de 80% no “roaming”
internacional. O empresário
entende que, no mercado nacional,
a telefonia móvel tem boas
perspectivas de crescimento.

Novos itens entre
os produtos de limpeza
doméstica Bombril

A Bombril amplia seu conjunto
de produtos de limpeza doméstica
e lança a linha Q’Brilho com ceras
para pisos, móveis e calçados.
“Queremos ingressar em novos
nichos de mercado que atendem
às necessidades do consumidor”,
explica Marcos Scaldelai, diretor de
marketing da Bombril. O executivo
comenta que a expectativa da
empresa é a melhor possível. Uma
das certezas está em pesquisa da
Nielsen, onde o mercado disputado
pela Q’Brilho movimentou, em
2009, quase R$ 490 milhões.
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