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A rede de supermercados Com-
preBem, do Grupo Pão de Açú-
car, com foco no consumidor
de poder aquisitivo mais baixo,
decidiu reformular toda a ses-
são de produtos de beleza de
suas lojas, numa nova estraté-
gia de marketing e vendas. “A
nova proposta do CompreBem
é ser a perfumaria do bairro.
Queremos competir não ape-
nas com supermercados, mas
também com lojas de varejo de
produtos de beleza”, resume o
Diretor de Gestão de Catego-
rias da rede, Claudio Tonello.

Segundo dados da Associa-
ção Paulista de Supermercados
(Apas), a margem de lucro do
setor na sessão de produtos de
beleza e higiene, de maior va-
lor agregado, é em média em
torno de 10%. Já na sessão de
mercearia ela fica em média
próxima a 3%. Isso porque,
além de os produtos serem
mais baratos, a concorrência
entre os supermercados é mui-
to maior. Daí o interesse dos su-
permercados em investir em
segmentos com maior retorno
de margem.

Para enfrentar o desafio de
competir com lojas especializa-
das em perfumaria, o Compre-
Bem decidiu apostar em várias
ações conjuntas, incluindo par-
cerias com fabricantes. A pri-
meira mudança foi na exposi-

ção dos produtos. A sessão foi
reformada. Teve em média
uma ampliação de 30% na área
destinada a xampus, condicio-
nadores, cremes, maquiagem e
outros itens de beleza e ganhou
destaque especial na entrada
das lojas da rede.

Com a reforma, a perfuma-
ria passou a ocupar o espaço
que antes era destinado às gôn-
dolas de frutas, verduras e legu-
mes, transferidas para o fundo
das lojas. “Inovamos e fomos
na contramão do setor que, em
geral, coloca na entrada do su-
permercado a sessão de verdu-

ras e frutas”, diz o executivo.
A idéia, explica, é a de atrair

a consumidora para a área des-
tinada aos produtos de beleza
assim que ela colocar o pé no
supermercado. Para reforçar a
mudança e aumentar as ven-
das, a rede também inicia hoje
uma campanha publicitária, o
“festival da beleza”, que se es-
tenderá até o dia 25 deste mês.
“Fechamos parcerias com a in-
dústria para descontos e promo-
ções específicas”, diz.

Na sessão de produtos de be-

leza, a estratégia é cercar a con-
sumidora de demonstradoras
de produtos de vários fabrican-
tes. Elas podem convidá-la a fa-
zer uma maquiagem, por exem-
plo, testar uma nova coloração
para cabelo ou a levar amos-
tras de produtos conhecidos e
de lançamentos. Até mesmo as
funcionárias da sessão passa-
ram por um treinamento especí-
fico para esta nova abordagem
da rede. A expectativa com o
conjunto de ações é de um in-
cremento de 25% nas vendas
este mês, durante a campanha,
em relação ao mesmo período
no ano passado. “A média de
crescimento do setor, que já es-
tá maduro, fica em torno de
4%”, compara Tonello.

PESQUISA
A estratégia de envolver e sedu-
zir foi planejada após uma ex-
tensa pesquisa feita por executi-
vos do CompreBem sobre o
comportamento da consumido-
ra de menor poder aquisitivo.
No segundo semestre do ano
passado, eles acompanharam
durante uma semana os hábitos
de compras nas casas de famí-
lias da classe C.

“A pesquisa revelou que mu-
lheres dessa classe são as res-
ponsáveis pelo orçamento fami-
liar, se preocupam muito com
o bem-estar do marido e filhos,
mas também sonham em com-
prar produtos que funcionem

como uma recompensa para
elas, como os itens de beleza”,
diz o diretor do CompreBem.
A partir da pesquisa a sessão
de perfumaria, considerada um
chamariz para esta consumido-
ra, começou a ser reformulada.
“Não ficamos apenas nos pro-
dutos básicos mais baratos. De-
cidimos acrescentar novas li-
nhas de produtos, mais finos e

de valor um pouco mais al-
to, que também fazem parte
das aspirações de consumo
desta mulher.”

Por enquanto, do total de
150 pontos-de-venda da re-
de, 100 já passaram pela mu-
dança de layout. A idéia é
que em aproximadamente
um ano o restante das lojas
sejam reformadas.●

CompreBem entra na
briga da perfumaria
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A expectativa
é de um aumento
de 25% nas vendas
este mês

Rede reformula marketing para competir com lojas de bairro

MARKETING – Xandó promete investir R$ 3 milhões na campanha que a agência W/Brasil está criando para divulgar a novidade

APELO – Campanha publicitária começa hoje e vai até o dia 25

A jogada
histórica do
lorde inglês
do pôquer

Omercadodo fast-food, oudas re-
feições rápidas, é uma herança do
lorde inglês John Edouard Monta-
gue (1718-92), o Conde de Sand-
wich, que, jogador inveterado de
cartas de baralho, não queria per-
der tempo comendo.Para isso, pe-
dia aos criados, antes de se sentar
para o jogo, que cortassem o pão
ao meio e o recheassem com fa-
tias de carne. Simples e rápida, a
refeição podia ser servida em
qualquer horário e permitia que o
jogador e seus pares não tivessem
de interromper disputadas parti-
das de pôquer.

Das carnes fatiadas no pão cor-
tado ao meio, foram surgindo ou-
tros ingredientes enovos pães, ca-
da qual adaptado à cultura do lo-
cal, mas, em comum, carregando
o nome ilustre do lorde inglês. Na
França, ficaram famosos os san-
duíches de baguete, que fazem a
alegria dos turistas dispostos a
economizar, trocando banquetes
por uma refeição rápida e mais
passeios. No México, as tortillas
fizeramasvezesdopão. NosEsta-
dos Unidos, os hambúrgueres en-
traram no lugar das carnes e, na
Alemanha, o sanduíche estimu-
lou a produção de mortadelas. Do
pão árabe veio o beirute.

No Brasil, onde a diversidade é
maior, os lanches ganharam inú-
meras receitas. A Sadia aprovei-
tou para abocanhar uma fatia des-
se mercado. “A intenção foi a de
rechear uma massa fina, que pu-
desse ser melhor conservada e
com 2 minutos ficar pronta”, diz
o diretor de Marketing da Sadia,
Gilberto Xandó. O pão com que o
lorde inglês celebrizou a iguaria
não resistira a 4meses nocongela-
dor com o mesmo sabor e consis-
tência.● C.F.

ESTRATÉGIA

Carlos Franco

O brasileiro gasta bilhões por
mês com lanches. Nas grandes
cidades, refeições são trocadas
pela iguaria, que também é sa-
boreada nos intervalos do traba-
lho, nos horários de recreio das
escolas e por veranistas nas
praias. Resultado: fornecedora
dos ingredientes de muitos lan-
ches e sanduíches, a Sadia deci-
diu entrar na briga por esse mer-
cado promissor e que cresce na
velocidade das cidades. O alvo,
nesta fase inicial, são as lojas de
conveniência e o varejo – mer-
cadinhos e supermercados -– de
regiões litorâneas. Mas, depois,
a empresa espera chegar a ou-
tros espaços, como as residên-
cias dos seus consumidores.

Com um investimento de R$
3 milhões em marketing, em
campanha que a W/Brasil de
Washington Olivetto deve fina-
lizar esta semana, a Sadia lança
o Hot Pocket, um lanche à base
de massa fina e macia, com bas-
tante recheio, que já vem pron-
to para comer e pode ser consu-
mido na própria embalagem de-
pois de 2 minutos no microon-
das.

Com faturamento de R$ 5,3
bilhões até setembro – os dados
de 2004 ainda não foram conso-
lidados –, a Sadia tem 50% do
seu resultado vindo das exporta-
ções, mas 50% são fruto da ofer-
ta de produtos ao consumidor
brasileiro. A previsão da empre-
sa é a de encerrar o balanço de
2004 com crescimento de 20%
em relação aos R$ 5,2 bilhões
de 2003, valor batido na consoli-
dação de janeiro a setembro.

Os investimentos previstos
pela empresa para este ano so-
mam R$ 350 milhões, incluin-
do a ampliação da capacidade
de produção. No mercado inter-
no, a Sadia tem apostado suas fi-
chas na diversificação da linha
de produtos, onde já figuram
mais de 700 itens, desde frango
e suas partes, passando por em-

butidos e semi-prontos.
O objetivo da empresa com

os sanduíches, não esconde o di-
retor de Marketing, Gilberto
Xandó, é agregar mais valor
aos produtos, seguindo a linha
de lançamentos da marca, como
as sobremesas Miss Daisy e Sa-
dia Vita (produtos light), além
de pizzas, lasanhas e refeições
congeladas. Dessa forma tam-
bém a Sadia procura reduzir a
dependência das vendas de
aves no fim do ano, a exemplo
do chester e do peru consumi-
dos sobretudo em dezembro.

A diferença dos lanches dos
congelados e semi-prontos, diz
Xandó, “é que agora a empresa

está inaugurando uma nova ca-
tegoria, que não existia no mer-
cado”. As pesquisas realizadas
garantem um prazo de validade
de quatro meses para o produto,
que a empresa já está testando
em algumas praças. “Hoje, o mi-
croondas já tem uma presença
sólida em lojas de conveniência
e mercadinhos, assim como pe-
quenas lanchonetes, então o
consumidor terá facilidade em
se alimentar com nossos produ-
tos”, afirma Xandó, informan-
do qe o lanche também poderá
ser preparado em forno conven-
cional ou elétrico. O consumi-
dor jovem, diz ele, requer agili-
dade e praticidade. “Então pre-

paramos o lanche para ele”.
Com este lançamento, a Sa-

dia também pretende aproximar
a marca do público jovem das
classes A e B, diz Xandó, que
classifica a faixa etária desse pú-
blicos dos 15 aos 35 anos. Se-
gundo o executivo, o mercado
de lanches pockets é muito di-
fundido nos Estados Unidos e a
empresa percebeu que aqui en-
contraria mercado para crescer,
devido à ampla proliferação das
lojas de conveniência nos pos-
tos de gasolina. “O consumidor
de aves e embutidos já reconhe-
ce a marca Sadia como de quali-
dade e, portanto, queremos que
os jovens tenham essa mesma

percepção”.
Nessa primeira fase, os lan-

ches terão três sabores: fran-
go e requeijão, marguerita e
requeijão e presunto. “Testa-
mos vários sabores, mas es-
ses foram os mais aceitos pe-
lo consumidor, o que não im-
pedirá novos lançamentos.”

Xandó também não teme
o nariz retorcido de quem
compra os ingredientes da Sa-
dia para o preparo de lanches
e sanduíches. “É uma opção
a mais”. O preço sugerido ao
consumidor desses lanches
será de R$ 3,00, podendo
chegar a R$ 2,80 nessa fase
inicial de lançamento.●

Unilever
deixa de
ter dois
presidentes

DIVULGAÇÃO

FABIO MOTTA/AE

LONDRES

A gigante anglo-holandesa do se-
tor de consumo Unilever acabou
ontem com sua estrutura de du-
pla administração. A empresa
vai encerrar 75 anos sob o co-
mando de dois presidentes numa
tentativa de responder às críticas
de que a sua estrutura atrasou a
reação da companhia a iniciati-
vas da concorrência.

O co-presidente holandês, An-
tony Burgmans, se tornará presi-
dente não-executivo até se apo-
sentar em 2007, e será substituí-
do por alguém de fora da Unile-
ver, enquanto o francês Patrick
Cescau, co-presidente do lado
britânico da empresa, será o pre-
sidente-executivo. O terceiro
maior grupo de alimentos do
mundo ficou perto de colocar
suas ações em apenas uma bolsa
de valores e de definir apenas
uma sede para suas operações, re-
petindo os planos da Royal Du-
tch/Shell, que em outubro elimi-
nou sua estrutura dupla. Em vez
disso, Burgmans vai analisar a
necessidade de a empresa ter
ações em duas Bolsas e duas se-
des: em Londres e em Roterdã.
As mudanças não devem aconte-
cer antes de 2006.

Cescau afirmou que seu objeti-
vo é fazer com que a empresa
volte a crescer após dois anos de
fraco desempenho: “Minha prio-
ridade número um é conseguir
crescimento, não fazer grandes
aquisições. Nós deveríamos cres-
cer 3%, atualmente estamos em
0%”.● Reuters
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