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O CompreBem Barateiro , terceiro maior supermercado do Grupo Pão de Açúcar , tem pressa em 
virar só CompreBem. Apenas em 2003, 26 lojas da antiga bandeira Sé , comprada pelo Pão de 
Açúcar no ano passado, foram transformadas em lojas CompreBem, mas não Barateiro. Até o fim 
do ano, o CompreBem Barateiro abrirá mais cinco lojas, todas na Grande São Paulo. E todas serão 
CompreBem, um novo formato, e não Barateiro. Atualmente, o CompreBem Barateiro tem 174 
lojas. O formato CompreBem, do qual existem 29 lojas, embora também seja destinado 
principalmente às classes C e D, público-alvo do Barateiro, é mais sofisticado. As lojas têm 16 mil 
itens de produtos, contra 14 mil do Barateiro. E contam com lanchonetes e café.  
 
“Nossa proposta é construir novas lojas e comprar outras redes”, diz Antônio Andraus, diretor de 
unidades de negócios do CompreBem Barateiro. A rede, que faturou R$ 1,5 bilhão em 2002, e que 
em agosto de 2003 já respondia por 17% da receita total da Companhia Brasileira de Distribuição 
(CBD), quer fechar 2003 com receita superior a R$ 2 bilhões. “O conceito CompreBem nasceu de 
uma série de diferenciais: oferecer vantagens ao consumidor e ter ações sociais na vizinhança”, 
diz Andraus. Segundo ele, todos os produtos impróprios para serem vendidos, embora não para 
consumo, são doados a 150 entidades assistenciais. Isto ocorre tanto em lojas só Barateiro 
quanto nas CompreBem.  
 
Andraus explica o porquê da migração gradativa da marca Barateiro para a CompreBem: “O 
Barateiro só faz o consumidor lembrar de preço. O CompreBem, além de um preço bom, remete a 
um conceito mais amplo de qualidade. Comprar bem, para algumas pessoas, é não perder tempo 
na fila do caixa. Para outras, é ter a possibilidade de pagar contas bancárias até às 19 horas. É 
isto que estamos implantando na rede”, explica Andraus. Nos supermercados CompreBem 
Barateiro, quando mais de três clientes formam uma fila em um caixa, um funcionário abre outro 
caixa, diz. E consumidores munidos de boletos bancários podem pagar contas até às 19h. Mas os 
investimentos, diz, não param por aí.  
 
“Estamos investindo na remodelação das lojas. Já temos 29 lojas só com o formato CompreBem. 
A idéia não é matar o Barateiro, apenas mudar o conceito. Toda loja CompreBem tem lanchonete, 
café e 16 mil itens. O Barateiro tem 14 mil itens”, diz Andraus.  
 
“Acredito que eles vão matar a marca. Eles querem reforçar a interação entre comércio e 
comunidade. O nome CompreBem parece ser mais forte”, ressalta Daniel Pasquali, analista de 
varejo da corretora Fator Dória Atherino . Andraus nega, mas à medida que as lojas que estão 
sendo e serão abertas só terão a marca CompreBem e mais lojas Sé são convertidas a 
CompreBem, a tendência é que o Barateiro desapareça em médio prazo. O objetivo do 
CompreBem Barateiro é chegar a 500 lojas em 2008. O mesmo tamanho que o grupo Pão de 
Açúcar tinha em dezembro de 2002.  
 
Nem o CompreBem Barateiro nem a CBD divulgam quanto é gasto na migração da marca Sé para 
CompreBem, muito menos na abertura de novas lojas. Tudo o que a CBD afirma é que em 2003 
são investidos R$ 400 milhões, mas nas quatro bandeiras da empresa (Pão de Açúcar, Extra, 
CompreBem Barateiro e Extra Eletro). Segundo cálculos de Pasquali, para reformar uma loja do 
tamanho de uma do Barateiro (com uns 1.700 metros quadrados de área, tamanho standard — 
padrão de um supermercado, o gasto é de R$ 500 mil, em média. Já construir uma nova loja, com 
essas dimensões, custa R$ 2 milhões. A empresa não confirma os números e não informa quanto 
gasta na migração.  
 
Os concorrentes do Barateiro são pequenas e médias redes de supermercados da capital paulista, 
Grande São Paulo, Baixada Santista e Estado do Rio de Janeiro (18 das 174 lojas ficam no Rio de 
Janeiro). A vantagem do CompreBem nessa briga é o poder de compra do Grupo Pão de Açúcar 



junto à indústria e aos fornecedores. “Sem dúvida, o poder de compra do grupo nos beneficia. 
Anulamos parte dos ganhos dos concorrentes”, diz Andraus. 
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