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Lançada em outubro de 2001 para brigar com os pequenos comerciantes e mercearias nos bairros 
da periferia de São Paulo, a rede Dia %, do grupo Carrefour, começa nesta semana a mostrar sua 
"cara" ao público. Assinada pela agência Grey, a campanha de estréia segue a filosofia da 
bandeira: nada de luxo e foco em ofertas. O slogan que passa a acompanhar a marca é "Dia % 
supermercado da economia" e a garota-propaganda dos comerciais é a atriz negra Paixão de 
Jesus, do SBT, escolhida pelo público por meio de pesquisas.  
 
A rede guarda a sete chaves informações que considera estratégicas, como o número de lojas, 
para proteger-se do seu maior concorrente, o grupo Pão de Açúcar. Em entrevistas anteriores, 
porém, executivos do Carrefour afirmaram que a meta era o fechar o ano de 2002 com 60 lojas 
do Dia na Grande São Paulo. A rede vinha inaugurando entre cinco a sete pontos por mês e 
pretendia continuar abrindo 60 lojas por ano para obter ganhos de escala.  
 
"A idéia não foi fazer uma campanha institucional nos moldes tradicionais, mas apresentar a 
marca ao público já com destaque na oferta de preços baixos", explica Fernando Luna, diretor de 
criação da Grey. A estratégia de marketing, cujos investimentos não são revelados, segue o estilo 
espartano das lojas da rede. O primeiro comercial, que foi ao ar na noite de ontem, já invadiu os 
programas populares, em emissoras como Record e SBT, cujos custos de mídia são menores, 
embora o plano também contemple veiculação na Rede Globo. O espaço é comprado na grade 
local para São Paulo, com direito a merchadising em programas populares de TV e também de 
rádio, meio pouco utilizado pelas redes de varejo. Toneladas de panfletos distribuídos nas lojas e 
o uso de Kombis que propagandeiam ofertas por megafone fecham a ação.  
 
Luna explica que nos bairros onde a concorrência é mais forte haverá intervenções específicas. 
"Estamos montando um 'kit guerrilha' para as áreas onde a competição é mais violenta", ironiza.  
 
O Dia % é uma bandeira espanhola, que foi herdada pelo Carrefour quando o grupo comprou a 
francesa Promodés. A rede mantém uma independência administrativa no Brasil, onde é 
comandada por um espanhol, Carlos Vilar.  
 
As grandes varejistas começaram a investir, no fim dos anos anos 90, no formato "hard discount", 
cobiçando o mercado das mercearias ou quitandas em bairros de periferia. As lojas são pequenas, 
de 350 metros quadrados, enquanto os supermercados possuem, em média, 1,5 mil metros. O 
negócio mostrou ser tão promissor que atraiu até a atenção do Bank of America, que lançou a 
rede Econ em São Paulo praticamente na mesma época do Dia, com um conceito semelhante de 
loja. O Econ, porém, parou de abrir pontos neste ano, mantendo as mesmas 75 lojas.  
 
O controlador do grupo Pão de Açúcar, Abilio Diniz, já afirmou, em outras ocasiões, que não 
acredita no formato "hard discount" no país. A experiência do grupo neste segmento foi tão mal-
sucedida que, neste ano, a empresa decidiu até mesmo retirar a marca Barateiro da fachada. Até 
outubro, não haverá mais nenhum supermercado com a bandeira. As 161 lojas estão sendo 
rebatizadas com a marca Comprebem. Há cerca de dois anos, o Pão de Açúcar desistiu do 
conceito "hard discount", trazendo de volta serviços e marcas de primeira linha para os 
supermercados.  
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