
O Grupo Pão de Açúcar lançou on-
tem um portal que vai reunir lojas
de diferentes segmentos em um
único local, inaugurando a catego-
ria de “shopping mercado” no co-
mércio eletrônico, com investi-
mento ao redor de R$ 10 milhões.

Batizado de Extra marketpla-
ce, o site permitirá a pesquisa
de produtos em lojas especializa-
das de vestuário, material de

construção, automotivo, eletro-
domésticos, eletroeletrônicos,
além de compra de alimentos,
numa só transação.

“O primeiro e único shop-
ping mercado na internet no
Brasil representa uma força im-
portante no plano de transfor-
mar a marca Extra na solução
completa para o consumi-
dor”,disse o vice-presidente de
Varejo do Pão de Açúcar, José
Roberto Tambasco.

O site reunirá, além do sorti-
mento da varejista, produtos de
24 lojas parceiras. A lista de produ-
tos oferecidos pelo canal vai avan-
çar com o projeto. A partir do lan-

çamento, a empresa ofertará 200
mil itens, número que deve supe-
rar 600 mil até o final deste ano.

“O consumidor está cada vez
mais fiel ao tipo de compra que
faz... o objetivo é transformar a
marca Extra em um grande cha-
péu presente em todos momen-
tos de compra...e fidelizar o con-
sumidor”, afirmou Tambasco.

O Extra marketplace estará
disponível em todo o país. Po-
rém, cada parceiro será respon-
sável pela entrega dos produ-
tos, sob acompanhamento da
varejista. A marca Extra será res-
ponsável pela curadoria das lo-
jas que integrarão o portal. ■

Quem passar esta semana pelo
shopping Mooca Plaza, na capi-
tal paulista, vai encontrar a lo-
ja da Coca-Cola Clothing fecha-
da. Um aviso colado na porta
diz que o ponto de venda per-
manecerá inoperante até o dia
04 de abril para “troca de cole-
ção”. Na verdade, não é bem es-
te o motivo. Com pouco mais
de um ano de vida, a marca li-
cenciada pela AMC Têxtil — do-
na das grifes Forum, Tufi
Duek, Triton, Colcci, Carmeli-
tas e Sommer —, começa a fa-
zer alguns ajustes.

A unidade do shopping Moo-
ca está mudando de dono. “O
antigo proprietário tinha um
perfil mais de investidor do que
de lojista. Além disso, o atual do-
no queria adquirir duas lojas no-
vas e outras duas já em opera-
ção. Uma delas será a do shop-
ping Mooca”, afirma André Jo-
rio, diretor de marca da Coca-
Cola Clothing.

A loja deve permanecer fe-
chada por um total de oito
dias, mas o executivo não acre-
dita em danos para a marca. “É
claro que manter uma loja fe-
chada não é bom. Foi acidente
de percurso, mas faz parte. A
Coca-Cola faz questão que a lo-
ja passe por um processo de au-

ditoria antes que o novo pro-
prietário assuma a operação”,
diz Jorio.

Já na loja do shopping Eldora-
do, fechada há dois meses, o
problema foi o tamanho da área
de venda. Com apenas 20 me-
tros quadrados, a unidade cha-
mava atenção pelo pequeno es-
paço no qual vendedores, clien-
tes e manequins tinham que se
espremer. “A unidade do Eldo-
rado foi um erro. Chegamos a

conclusão que precisamos de
no mínimo 60 metros quadra-
dos para a operação”, diz Jorio.
A loja do Eldorado será reaberta
mas em um espaço maior e sob
uma nova gestão.

“Do ponto de vista do consu-
midor, não se trata de um pre-
juízo para a marca manter uma
loja fechada por algum tempo.
Mas estes acontecimentos mos-
tram que os franqueadores pre-
cisam ser mais ágeis na identifi-
cação de problemas”, afirma
Adir Ribeiro, especialista em
franquias da Praxis Business.

Meta
Em meados de 2012, quando ain-
da tinha oito lojas em operação, o
objetivo era encerrar o ano com
20 franquias. E Jorio conseguiu.
Hoje são 21 lojas em funciona-
mento. Mesmo tendo cumprido
seu plano, o executivo prefere
não divulgar seus novos passos.

“O ano passado foi maravilho-
so para nossa operação, mas o
mercado está de olho. Nossa
equipe de criação, por exem-
plo, tem sido muito assediada
pela concorrência. Por isso pre-
firo não dar muitas pistas para a
concorrência sobre o que va-
mos fazer”, afirma.

A Coca-Cola Clothing atrai
um perfil de clientes entre 18 e
22 anos. Com um tíquete médio
de R$ 180, a rede lança 700
itens por trimestre. As roupas
usam como inspiração a marca
de refrigerante mais famosa do
mundo, mas apenas 20% das

peças de uma coleção dão desta-
que para o logotipo.

O executivo admite que tem
um determinado público que
prefere não usar peças nas quais
a marca do refrigerante se desta-
ca. Assim como aconteceu com
a famosa bebida, a meta de Jo-

rio é fazer as roupas da marca se-
rem consumidas sem restrição
de classe social ou idade.

Além de São Paulo, a rede
possui lojas no Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Sergipe,
Pernambuco, Mato Grosso e
Distrito Federal. ■

CONECTADO

Apple pede desculpas por arrogância

A Apple pediu desculpas aos seus clientes na China, depois que vários

meios de comunicação do país criticaram duramente a empresa

americana por sua arrogância e pelas práticas comerciais consideradas

discriminatórias. Em um comunicado, Tim Cook, expressou suas mais

“sinceras desculpas por qualquer preocupação ou mal-entendido”. Os

chineses precisavam pagar 60 euros para substituir a carcaça traseira

de seus celulares, enquanto este serviço é gratuito em outros países.

Grupo Pão de Açúcar cria
shopping center on-line

Coca-Cola Clothing
ajusta operações

AndreJorio

Varejista de roupas troca
franqueados e revisa
tamanho de ponto de venda

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg
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Portal vai reunir lojas de
diferentes segmentos e recebeu
investimento de R$ 10 milhões

Divulgação

Reprodução

É claro que manter uma loja

fechada não é bom. A Coca-Cola

faz questão que a loja do

shopping Mooca passe por um

processo de auditoria antes

que o novo proprietário assuma

a operação. Já a unidade do

shopping Eldorado foi um erro.

Chegamos a conclusão que

precisamos de no mínimo 60

metros quadrados para operar.

Diretordemarcada
Coca-ColaClothing

Cintia Esteves
cesteves@brasileconomico.com.br

Vivian Pereira
Reuters

Redeprecisaserágil na identificaçãodeproblemas,dizconsultor

Portaldeveoferecer maisde600mil itensatéofinaldo ano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 abr. 2013, Empresas, p. 13.
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