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Bethlem mantém sentidos em alerta 

Karan Novas 

 

 
 

"Há algum segredo para inovar no varejo?" questionou Hugo Bethlem, vice-presidente do 

Grupo Pão de Açúcar, logo no início de sua apresentação, intitulada "O varejo preparado para 

atender as novas classes de consumo". A resposta, dada pelo próprio executivo, é não: 

especialmente porque, na sua concepção, não é esse público que deve se adaptar aos modelos 

do varejo, mas sim o contrário. "Devemos identificar e entender o que o consumidor pensa, 

como se comporta e, principalmente, o que aspira para sua vida. Não devemos ensinar, mas 

sim aprender com eles", ressaltou Bethlem. 

 

O vp baseou sua palestra nos cinco sentidos, ilustrando como os conceitos do grupo aguçam 

cada um deles. "A audição, por exemplo, é fundamental para entendermos como devemos 

atuar. Com humildade, devemos estar dispostos a aprender sempre, e não há melhor forma de 

aprender do que ouvindo", explicou, destacando que, em 2010, realizou mais de 700 mil 

entrevistas nos caixas de todas as redes da empresa - entre elas Pão de Açúcar, Extra, Ponto 

Frio e Casas Bahia. 

 

Foi esse "ouvir" que também levou o grupo ao entendimento de que seu negócio precisava 

evoluir em diferentes frentes para não ser engolido. "Em 2005, éramos uma empresa de 

alimentos. Nesse tempo, mais de 28 milhões de pessoas saíram da pobreza no Brasil, 

enquanto 36 milhões migraram da classe D para a C, ou da C para a B. É um movimento que 

abriu novas oportunidades", analisou Bethlem. 

 

DE ACORDO COM 0 PÚBLICO 

 

Foi ao ter esse tato que o Grupo Pão de Açúcar também percebeu a necessidade de 

reposicionamento de suas bandeiras. Um dos principais é a reinvenção do modelo de 

hipermercado, tendo o Extra como principal expoente, e a transformação de outras redes, 

como CompreBem e Sendas, para o mesmo modelo, nome e identidade. "O consumidor que 

procurava os hipermercados mudou. Antes os não-alimentos estavam lá por oportunidade, 

hoje têm tanta importância quanto os perecíveis. Com a mudança na economia, o público que 

ia em busca de grandes ofertas passou a comer carne todo dia, comprar iogurte, não se limitar 

ao pão francês, mas procurar um sortimento de padaria", contextualizou. "Hoje, além da visão 

de hipermercado e promoções, o Extra carrega um conceito de proximidade, de bom 

atendimento, de variedade de opções, o que é diferente de antigamente", complementou o 

executivo. 
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O Pão de Açúcar também teve que passar por mudanças grandes, capitaneadas por um novo 

posicionamento em sua assinatura, para se garantir na preferência do público. Bethlem 

lembrou que, em 2005, a percepção da bandeira era de preço alto, comunicação dispersa e 

estrutura de empório. Atentando para o quanto esses elementos fugiam dos valores originais 

da rede, foi lançado, em 2006, o posicionamento "Lugar de gente feliz", que procurava ir além 

do lado mercadológico, mas abordar, com tom emocional, situações que transformassem 

pequenos momentos em motivos de celebração. "Hoje, o Pão de Açúcar propõe, em sua 

comunicação, que devemos seguir essa tendência de felicidade. Ele consegue falar com 

diferentes classes, mas tem suas características bem definidas, como deve ser", enfatizou. 

 

TODOS OS SENTIDOS 

 

A mudança de postura, conceito e modelo de atuação das diversas bandeiras do Grupo Pão de 

Açúcar também passou por um trabalho de imersão em seus consumidores. "Fomos, 

literalmente, para a casa dos clientes: ver como a dona de casa cozinha, do que ela precisa, 

como e quando sai para fazer compras. Com isso, percebemos diferenças regionais, como 

entre Rio e São Paulo, assim como em que contexto tudo acontece, para nos adequar a cada 

um deles", citou Bethlem, relacionando a atitude tanto com o olfato quanto com o paladar, em 

tom aspiracional e de experimentação. 

 

Ficam a cargo da visão e do tato o enxergar das oportunidades e o colocar em prática, 

respectivamente, assim como adequar e perceber quando um produto ou serviço deve ganhar 

mais destaque, ser repensado ou até descontinuado. "No varejo, não existe 'deu certo' ou 'não 

deu certo'. O que existe é a adequação", garantiu, sem deixar de lembrar que, muitas vezes, 

um sexto sentido também pode contribuir muito no processo. "Como não existe fórmula 

secreta, uma percepção aguçada também pode fazer dife- i rença. O fundamental é entender 

as novas classes através dos sentidos, em todos os sentidos", concluiu Bethlem. 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 22 ago. 2011, p. 23.  
 


