
SONAE PROPÕE GUERRILHA
Para consolidar suas marcas de varejo no pais, principalmente os

Supermercados Big, em São Paulo, a Sonae Distribuição Brasil

- quarta maior rede do setor supermercadista brasileiro, apela

para o marketing de guerrilha para intensificar a briga mer-

cadológica com seus concorrentes. O diretor de marketing da

empresa, Gilberto Alves, (ex-Carrefour), tem o desafio de buscar

a liderança. A Sonae está presente na região Sul e em São Paulo

com 148 lojas com as marcas Big, Nacional, Mercadorama,

Cândia, Maxxi Atacado, Hélio! e Big Eletroeletrônicos

- A Sonae está passando por um

processo de reestruturação com

mudanças no seu comando e

revisão dos fornecedores, in-

cluindo as agências de propa-

ganda. O que está acontecendo

internamente?

A Sonae comprou muitas

empresas e cresceu rápido. No

varejo isso é complicado por-

que há uma questão cultural.

Estamos passando por um

processo de adaptação cultu-

ral. Várias bandeiras, pensa-

mentos e idéias. Estamos arru-

mando a casa, organizando

essas empresas que a compa-

nhia adquiriu para dar a todas

elas a personalidade Sonae.

Estamos preocupados em for-

talecer todos os departamen-

tos: marketing, comercial,

recursos humanos, logística.

Tudo está sendo questionado,

pensado e discutido. É uma

empresa de R$ 4 bilhões

anuais. A chegada do Sérgio

Maia, como presidente da em-

presa, é um marco para as

mudanças.

- A briga do setor é marcada

pela oferta de preço mais baixo?

O mais simples é baixar os

preços e competir. Mas não é

só isso. A gente sabe que é

importante agregar valor à

marca. Um bom exemplo

disso é o case do Nacional no

Rio Grande do Sul. É um

grande case de varejo para

agregar valor à marca. Além da

questão preço, fizemos uma

série de eventos para a comu-

nidade como os de gastrono-

mia no Shopping Iguatemi,

em parceria com a RBS, tra-

zendo gourmets internacionais

com grandes jantares temáti-

cos. Também montamos no

litoral gaúcho uma estação de

verão com eventos de moda e

desfiles. Neste último inverno

estivemos na Serra Gaúcha

investindo em um complexo

de entretenimento.

- Então o preço não é o mais

importante?

O preço é o atributo mais

importante, mas vamos além

disso. Estamos fazendo um

trabalho de valorização da

marca. Patrocinamos o Balé da

Dinamarca e estamos apostan-

do numa campanha promo-

cional com sorteio de automó-

veis Mercedes-Benz no aniver-

sário do Nacional. Essa é a

inteligência que permeia o

caminho da liderança do

Nacional daqui há algum

tempo.

- Como está a entrada da ban-

deira Big em São Paulo? Qual é

o posicionamento?

Estamos sendo táticos. Faze-

mos muita guerrilha. Estamos

trabalhando o público da zona

primária, o diferencial tem

que ser a forma de atender o

cliente. Em São Paulo, temos

uma imagem positiva e apro-

veitamos quando os maiores

anunciantes saem do ar.

- Como é esta estratégia?

Em São Paulo o mercado é

muito agressivo. Nossos con-

correntes são grandes e têm

uma verba de marketing bem

maior que a nossa. A postura

da Sonae e que não temos que

gastar munição na hora errada.

Quando os grandes param de

falar, nós entramos. Quando

eles falam, nós mudamos e

falamos de um outro jeito.

Essa estratégia tem nos ajuda-

do muito. Fazemos uma utili-

zação diferenciada de mídia,

não só nos veículos e espaços

mais nobres da mídia. E um

comportamento interessante.

Agir local e pensar nacional-

mente. A marca é vista de

forma diferente em cada esta-

do. No Rio Grande do Sul o

Big é uma referência de preço

baixo, em São Paulo já não é

tanto. Até a forma de falar de

preço baixo tem que ser dife-

renciada.

- Quais são essas formas?

De uma forma light, por

exemplo. Com o Big podemos
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assinar "Campeão dos preços

baixos". A campanha atual diz

"Big Nocaute, Jogamos os pre-

ços no chão".

- Como está a marca Big em

relação à concorrência?

É líder em hipermercados no

Rio Grande do Sul e Santa

Catarina. No Paraná, a briga é

muito grande, mas somos top

of mind em Curitiba.

- Explique melhor como vocês

vão brigar com os grandes con-

correntes no mercado paulista.

Nós já estamos brigando.

Estamos investindo em ações

diferenciadas de mídia, nos

produtos, na comunidade etc.

Fazemos a guerrilha de entrar

quando o mercado está mais

calmo e de sair quando a guer-

ra está estabelecida. Acho que,

modéstia a parte, está dando

certo.

- O Big está tanto no interior

quanto na capital paulista. As

estratégias são diferentes?

Sim. São 18 lojas em várias

cidades do interior e na capi-

tal. O hipermercado de inte-

rior é muito mais de relaciona-

mento. Em São Paulo, capital,

há a competitividade, mas

também a área de influência

da loja exerce um papel decisi-

vo por estar localizada na peri-

feria, perto do consumidor.

Muitos dos nossos clientes não

têm carro. A proximidade é

importante. O desafio é forta-

lecer a marca Big em São

Paulo.

- Dentro da guerrilha, qual é a

estratégia de mídia?

A gente tem usado um plano

de mídia diferente, saindo dos

horários de briga e entrando

em programas com menos

competitividade.

- Qual é a verba de marketing

do Big?

O investimento previsto para

ações de marketing e publici-

dade da rede Big é de R$ 50

milhões.

- Como é a promoção Big

Bônus?

Alguns produtos da promoção

geram bônus de compra. Já

ultrapassou um volume de

vendas de R$ 31 milhões.

- Qual é o segredo da Sonae?

Comprar barato, servir bem

seus clientes e comunicar.

Começou lá atrás com os

portugueses com o con-

ceito das padarias.

Varejo é relativa-

mente simples.

- Em quantas cida-

des a Sonae está

presente?

Em 59 cidades

gerando mais de 21 mil

empregos diretos.

- O Nacional agora está com a

Paim, de Porto Alegre, e a conta

do Big saiu da McCann e foi

para a QG. Por que estão mu-

dando as agências?

Dentro de todo o processo de:

repensar a organização, revi-

mos a relação com as agências.

- E o Mercadorama também vai

mudar de agência?

No Paraná a empresa busca:

principalmente, uma identida-

de com a comunidade. A con-

ta vai continuar com a Ex-

clam.

- E a verba do Nacional?

No Rio Grande do Sul, é de

mais de R$ 2,5 mi-

lhões. O objeti-

vo é a busca

da integra-

ção da mar-

ca com a

comunida-

de gaúcha.

Alves: verba de R$ 50 milhões para a marca Big


