
Intensificar os modelos de lojas
de vizinhança e ofertar grande
variedade de itens marca pró-
pria são o foco do Grupo Casino
na França. Dos 12 mil pontos de
venda, 6.457 são mini mercados
e a mais recente bandeira da em-
presa, a Nanoo,é uma ultra loja
de conveniência. Lançada na se-
mana passada na França, cada
unidade tem 100 metros quadra-
dos. Para o diretor financeiro do
Grupo Casino e membro do Co-
mitê Executivo, Antoine Giscard
d’Estaing, “a proximidade é
uma das vias do futuro no vare-
jo”. Presente em 20 países, seja
por aquisições ou por meio de
acordos comerciais com parcei-
ros, a rede soma, somente na
França, um faturamento de qua-
se ¤ 20 bilhões. Pouco menos do
que o registrado em sua opera-
ção no Brasil, por meio do Grupo

Pão de Açúcar, que passou a ser
controlado pelo Casino em 2012.

Em algumas das gôndolas da re-
de francesa, os produtos das mar-
cas próprias alcançam 80%. Uma
realidade europeia. Bem longe
dos índices do segundo maior mer-
cado do grupo, o Brasil, onde os
produtos do varejo correspondem
a 6% das vendas totais apenas. A
média das unidades francesas che-
ga a 30%. Para Hervé Dandin, di-
retor de Mercadorias e Fluxo do
Grupo, é curioso que um país co-
mo o Brasil ainda não tenha evoluí-
do tanto nesse segmento, uma vez
que há uma classe média crescen-
te e com maior pode de compra.
Para ele, é preciso mudar a cultura
sobre a marca própria no país, ain-
da vista por muitos como um item
de segunda linha.

Ele explica que a marca própria
na França tem o critério de renta-
bilidade que envolve uma compo-
sição de preços 30% menor, em
média, ante os produtos premium
ou de marca nacional.

Além disso, a marca própria
ajuda a tornar o cliente da rede
mais fiel. O desafio é desenvolver
produtos que possam atender às
necessidades desses consumido-
res em diferentes aspectos.O caso
das cápsulas da Nespresso é um de-
les. Mesmo enfrentando desafios
tecnológicos para a criação das em-
balagens para as cápsulas compatí-
veis com as máquinas Nespresso e
uma verdadeira batalha jurídica
com a Nestlé, o Grupo criou, em
2010, uma linha de dose única da
marca Casino. O preço chega a ser
quase ¤ 3 abaixo da original da Nes-
presso, dependendo do produto.

“Nossa ação está em países
com alta densidade populacional
e com concentração de pessoas jo-
vens. No Brasil, a população com
menos de 15 anos corresponde a
25% do total. É em países em de-
senvolvimento que temos planos
de abertura de novas lojas. E em
cada mercado vamos atuar de
acordo com as necessidades”, afir-
ma ele. “Temos uma progressão
da renda disponível e o grande
mercado são os clientes da classe
C, como no caso do Brasil”, conti-
nua o diretor financeiro.

“Temos a impressão que no Bra-
sil existe uma competência parti-
cular sobre a marca nacional. Na
França, o mix ideal de produtos de-
pende das bandeiras onde ele esta-
rá. Em algumas lojas de proximi-
dade, o ideal é ter mais marcas pró-

prias para que a oferta de preços
ao consumidor seja melhor”, diz
Giscard d’Estaing.

No Brasil, por meio do Grupo
Pão de Açúcar, a rede trabalha com
as marcas próprias Taeq (ligada ao
bemestar), Qualitá,com1.500 pro-
dutos, e também os da Casino, que
somam cerca de 230 itens.

Em longo prazo, o formato de
proximidade, como os executivos
do Casino gostam de chamar as lo-
jas de vizinhança, será mais efi-
ciente. Mas é preciso testar mais
os formatos já existentes. Na mira
mesmo está a expansão das lojas
Assaí, que funcionam no sistema
cash & carry, mais conhecido co-
mo venda por atacado, no Brasil.
Assim como os mini mercados Ex-
tra, que devem inaugurar de 50 a
100 novos endereços por ano. O
volume de investimentos, as re-
giões que as receberão e a partir
de quando as lojas serão abertas
não foram divulgados pelos exe-
cutivos da empresa.

Bandeiras
■ GéantCasino: hipermercados
■ HyperCasino:meiotermoentre
hipermercadoesupermercados
■ CasinoSupermercados
■ SparSupermercado

Lojasdebairrooucomércio
deproximidade
■ PetitCasino
■ CasinoShop
■ Vival: paraáreasrurais
■ Spar
■ Franprix
■ LeaderPrice: lojadedescontos
■ Monoprix:mistodelojade
departamentos,padariae
mercado
■ Monop: frutas,verduras,
legumes
■ MonopDaily: itenspara
alimentação, fast food/self
service
■ MonopBeauty: apenasprodutos
debelezaedehigienediária
■ Naturalia: produtoorgânicos
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Casino vai focar em mini
mercados e lojas de atacado

12mil
lojasnomundo,sendoque9.400
milestãoemterritório francês.

¤42bilhões
éasomadosvolumesdenegócios
consolidados.

¤20bilhões
foiofaturamentodaredenoBrasil
em2012.

¤ 19,8
bilhões
foiofaturamentodoCasinona
França,noanopassado.
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AslojasdedescontoLeadersurgiramnaFrançanofinaldosanos80

Para franceses, vendas tímidas de marcas próprias são incógnita, dada a ascensão da classe média no Brasil

Acima,abandeiraNaturalia,quetem100itensprópriosorgânicos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 dez. 2013, Empresas, p. 12.




