
A nova cara do Extra 
De olho nas mudanças nos hábitos de consumo, bandeira investe 

em lojas multiformato e posicionamento familiar 

Por ROSEANI ROCHA rrocha@grupomm.com.br 

OGrupo Pão de Açúcar (GPA) não di-
vulga os valores totais de investimen-

to, mas a bandeira Extra vem recebendo 
atenção especial nos últimos meses. Re-
conhecida mais pelo formato hipermer-
cado, a marca quer conquistar uma per-
cepção multiformato junto ao consumi-
dor, atendendo a uma tendência de vare-
jo defendida recentemente pelo próprio 
Abílio Diniz, presidente do conselho do 
grupo. Para o empresário, para obter su-
cesso, o varejista precisa assumir o papel 
de distribuidor multiformato e multicanal. 

"Entendemos que era o momento para 
consolidar o formato Extra. Por isso, toda 
a estratégia de reversão das marcas, re-
forma das lojas e de torná-las um equi-
pamento adequado ao público da classe 
C, que está mais inserido no mercado e 
com ganho de renda" avalia Marcelo Ba-

zzali, diretor de marketing do GPA, cujo 
crescimento no terceiro trimestre des-
te ano foi puxado pelas bandeiras Extra 
e Assai. Com resultados 15% superiores 
no período em relação a 2010, as marcas 
impulsionaram as vendas brutas do gru-
po, que subiram 58,2%, chegando a R$ 
12,57 bilhões. 

Em setembro, o Grupo finalizou a con-
versão das 221 lojas das bandeiras Sendas 
e Compre Bem para a marca Extra, em um 
investimento de R$ 230 milhões, realiza-
do ao longo de 18 meses. Também nes-
ta toada, 66 lojas Extra Fácil estão sendo 
transformadas em Minimercado Extra, em 
processo que será concluído no primeiro 
semestre de 2012 e destino de outros R$ 
36 milhões de aporte. Os novos pontos 
de venda têm praticamente o dobro da 
área anterior (foram de 100 m2 a 150 m2 

para 300 m2) e maior sortimento de pro-
dutos, além de inclusão de serviços como 
açougue e padaria. O próximo passo é a 
criação de um plano de fidelidade para a 
bandeira, similar ao Programa Mais, ofe-
recido pela marca Pão de Açúcar. 

Para Ricardo Pastore, coordenador do 
Núcleo de Varejo da ESPM, os investimen-
tos do GPA em uma imagem multiforma-
to para a bandeira Extra são uma reação, 
um pouco tardia, ao desgaste do formato 
hipermercado, criado pela rede francesa 
Carrefour. "A compra mensal tem caído e 
o hipermercado está em xeque no mun-
do, porque as pessoas mudaram seus há-
bitos. O consumo fora de casa é grande e 
aquela ideia de estoque, hoje, com a mu-
lher no mercado de trabalho, não existe 
mais" analisa. 

A adequação às mudanças é confir-
mada por Bazzali. O executivo diz que 
o outrora consagrado modelo teve de se 
adaptar à evolução do consumidor, à mo-
bilidade dos grandes centros e a tendên-
cias como a praticidade e o prazer ao mo-
mento da compra. Nesse sentido, o Extra 
se aproxima conceitualmente da ban-
deira Pão de Açúcar que, segundo Pas-
tore, é bem mais rentável. A campanha 
"Por uma vida mais família" iniciada em 
setembro, não deixa de ser, assim, uma 
alusão também ao desmembramento do 
Extra em propostas de lojas que atendam 
aos diferentes momentos de compra do 
consumidor, incluindo o recém-lançado 
Minimercado. 

"Procuramos idealizar um modelo que 
tivesse capacidade e competência para 
nos inserir em mercados potenciais, ofe-
recendo o padrão de serviço do Grupo. 
Nosso objetivo é ter um modelo de mi-
nimercado que atenda à expectativa do 

consumidor" acrescentou Bazzali. 
Quem soube se inserir bem nos mer-

cados potenciais foi também o Carrefour, 
com a bandeira Dia%, de origem espanho-
la. E neste ponto, o coordenador do Nú-
cleo de Estudos de Varejo da ESPM acre-
dita que o GPA tenha perdido uma chan-
ce. Foi o Pão de Açúcar quem trouxe os 
mercados de bairro, ao Brasil, na década 
de 1980, com a marca Minibox. O cenário, 
no entanto, com inflação alta e instabili-
dade, não era o mais apropriado. O ne-
gócio encalhou e o projeto foi desativa-
do, deixando uma lacuna que viria a ser 
ocupada pelo Carrefour, via Dia%. 

Pastore acredita que as transformações 
colocaram o GPA num caminho acerta-
do, principalmente pela decisão de enxu-
gar seu portfólio de marcas para o vare-
jo de alimentos, concentrando-as no lí-
der Pão de Açúcar e no Extra, que migra 
para uma proposta mais popular. Mas o 
consultor crê em um desafio. "O formato 
supermercado do Extra agradou e ainda 
há espaço para o hipermercado. Porém, 
o que o Grupo Pão de Açúcar nunca sou-
be fazer muito bem foi operar lojas pe-
quenas" disse Pastore, contrapondo que 
o Casino, sócio francês do GPA, tem boa 
expertise nessa área, especialmente na 
França e Inglaterra. A ut
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