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O grupo Pão de Açúcar começou a substituir a marca Barateiro, que deve desaparecer aos poucos, 
por uma nova bandeira, o Comprebem. O nome Comprebem nasceu para traduzir todo o novo 
conceito e as mudanças na rede de supermercados, implementadas a partir de 2001. Em 
dezembro de 2002, o nome ganhou as fachadas, passando a figurar ainda ao lado da marca 
Barateiro, em nove lojas.  
 
A iniciativa deu tão certo que, em janeiro deste ano, o Comprebem já virou uma bandeira 
independente, com a abertura de 17 lojas próprias, incluindo aquelas que pertenciam à rede Sé, 
comprada no passado. O grupo decidiu ir além.  
 
"Daqui para frente, todas as lojas que serão abertas terão a bandeira Comprebem. E, à medida 
que as unidades do Barateiro passarem por reformas, elas também se chamarão Comprebem. O 
Barateiro está ficando para trás. Hoje, não vou abrir mais Barateiros", disse José Roberto 
Tambasco, diretor de operações de supermercados do Pão de Açúcar.  
 
O nome Comprebem foi "importado" do Nordeste para o Sul. A rede, de Recife, já pertence há 25 
anos ao grupo Pão de Açúcar, que decidiu manter a bandeira local. A rede Barateiro foi comprada 
pela varejista em 1998 e utilizada na incursão do grupo no segmento de "hard discount", formato 
popular na Europa, em que o foco é preço baixo e eliminação de serviços. Mas o modelo não deu 
certo no Brasil.  
 
"Sou cético com o 'discount'. Não gosto. Já fizemos 300 lojas no passado e fechamos todos graças 
a Deus. O 'discount' é coisa de rico, só tem sucesso com gente esclarecida, de alto poder 
aquisitivo e que mesmo assim quer fazer economia. Tanto é que o país do 'discount' é a 
Alemanha", disse Abilio Diniz, em uma palestra realizada na segunda-feira, durante uma aula 
inaugural para o curso de MBA que será oferecido pela empresa para os seus funcionários.  
 
Tambasco nega haver problemas com a marca Barateiro ou que o grupo tenha decretado o seu 
fim, como fez com a marca Amélia, que era o nome utilizado para as operações de internet. "A 
bandeira Barateiro não vai morrer", disse Tambasco. No entanto, não é o que parece. Ele admite 
que os clientes ainda identificam a marca como um supermercado que só possui preço baixo, uma 
loja de pobre, como se diz, sem perceber as mudanças e o redirecionamento do foco para 
serviços. Essa reestruturação foi implementada a partir de 2001 e proporcionou uma "virada" nos 
resultados da rede, que apresentou no ano passado crescimento de 38% nas vendas, superior aos 
17,4% do grupo como um todo.  
 
O Barateiro fechou, em 2002, com uma receita líquida de R$ 1,5 bilhão e 148 lojas, respondendo 
por 16% das vendas totais da companhia. As 50 lojas Sé/Comprebem faturaram R$ 378,1 
milhões líquidos, representando outros 4% da receita total do grupo.  
 
"A identificação da marca Barateiro ainda está presa a preço unicamente", admite Tambasco.  
 
Abilio Diniz, durante sua palestra, sugeriu que o grupo poderá testar novos formatos. "O nosso 
sócio, o Casino, tem um modelo que está longe de ser 'hard discount'. Trata-se de um 
supermercado mais enxuto, que tem feito sucesso na França. Esse é um formato que devemos 
entender, perseguir e entrar em contato", disse Diniz, referindo-se à rede Leade Price.  
 
O controlador do Pão de Açúcar afastou os filhos da gestão da empresa e saiu da presidência 
executiva da varejista, assumindo neste mês a presidência do conselho de administração. O 
executivo, que está de malas prontas para viajar para França, afirma que está desenvolvendo um 
trabalho com o Casino, para uma maior integração e troca de informações entre as empresas.  



Ele adianta que não há nada de extraordinário na sua viagem para Paris, já que é membro do 
conselho do Casino, eliminando possíveis rumores.  
 
O Casino tem o direito de elevar sua participação no capital ordinário do Pão de Açúcar dos atuais 
25% para 40%. No entanto, Diniz tem reiterado que não pretende abrir mão do preço, fixado em 
moeda forte, de US$ 45 por ação. Perguntado se mantinha essa posição, a resposta foi curta. 
"Sim".  
 
Diniz não quis se manifestar a respeito do seu interesse em ativos que o Royal Ahold possa a 
colocar à venda. Na França, porém, o Casino disse irá "considerar aquisições em mercados em 
que já está presente, incluindo ativos que venham a ser vendidos pelo Ahold".  
 
Valor Econômico - 19/3/2003 


