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Feijãoearrozperdemespaçopara
celulare iPodnossupermercados

MUNDODIGITAL-Celulares, cameras, palmtopseserviçode revelaçãoconcentradosnumcentrode tecnologia aumentamvendas

VAREJO

Commargens de lucro cada vez menores nos alimentos, redes investem na diversificação da oferta de produtos

Vera Dantas

O arroz com feijão continua a
terespaçoprivilegiadonaspra-
teleiras e nas negociações com
os fornecedores. Mas as áreas
para produtos eletroeletrôni-
cos, bazar emoda são cada vez
maisestratégicasparaasgran-
des redesde supermercados.A
perdadevendascomalimentos
desde o ano passado, por causa
da deflação de preços, a guerra
cada vez mais acirrada com a
concorrência em torno de pro-
moções e a necessidade de ga-
nhar margens e rentabilidade
têmpeso nestamudança.
Osnúmerosdo desempenho

dossupermercadosnoanopas-
sado deixam claro a necessida-
de de novos caminhos. O volu-
me de vendas no País cresceu
5% em 2005 em comparação
com 2004, mas o faturamento,
deflacionadopeloIPCA,aumen-
tou apenas 0,66%. Vendeu-se
mais,mas os ganhos foramme-
nores. As categorias com me-
lhor desempenho foram aque-
las onde a venda a crédito foi
mais forte, caso dos eletroele-
trônicos,eondeasmargenscos-
tumamsermaisaltas, lembram
empresáriosdosetor.Daíointe-
ressecrescentedasgrandesre-
des nestas áreas.
O Grupo Pão de Açúcar pla-

neja este ano ações estratégi-
cas nos setores chamados de
“não alimentos”, que incluem
eletroeletrônicos, produtos de
informática, de bazar, têxteis e
nasofertadeserviçoscomodro-
garias e postos de gasolina. A
empresa procura no mercado
um diretor-executivo apenas
paracuidardaárea, funçãoque
até agora inexistia.
“Queremos entrar neste jo-

godenãoalimentosdeumama-
neira muito significativa nos
próximos tempos”, anunciou o
presidente da companhia, Cás-
sio Casseb, há menos de um
mês,numaconversacomanalis-
tas de mercado. Na compara-
ção de desempenho nas mes-
mas lojas, as vendas da compa-
nhia tiveram um crescimento
de apenas 0,1% em alimentos e
de 12,5% nos produtos enqua-
drados foradestaáreaem2005
em relação a 2004.
Nadivisãoporbandeiras, no

PãodeAçúcar–ondeosalimen-
tossãoocarro-chefe–,o fatura-
mentobruto em2005caiu 2,8%
emrelação a 2004. Já a rede de

hipermercados Extra, onde os
eletroeletrônicos,produtostêx-
teis edebazar têmdestaque, as
vendas aumentaram 7,2% no
mesmo período de compara-
ção.Paraopresidentedoconse-
lhoadministrativodaempresa,
Abilio Diniz, o espaço para o
Grupo Pão de Açúcar crescer
emnãoalimentosémuitogran-
de.Osdetalhesdeexpansãodes-
ta área ainda estão fechados,
masumadas idéias é acelerar o
comércio eletrônico, que hoje
responde por menos de 0,5%
das vendas. A companhia vem
investindo em informática.
O Extra é líder de mercado

na categoria e prevê umcresci-
mento de 40% nas vendas des-
tes produtos. A área de revela-
çãodigital também tem recebi-
do, desde o ano passado, aten-
çãoespecialnogrupo,comolan-
çamentosdosprimeiroslabora-
tórios para revelação de fotos,
ampliações e outros serviços.
Ouniverso digital tambémé

prioridade para o Wal-Mart.
Noanopassado,paraincremen-
tar as vendas de celulares,

palm tops, câmeras fotográfi-
cas e de vídeo, alémde serviços
de revelação digital, a rede co-
meçou a adotar em novas lojas
um centro de tecnologia.
Nesta área, com atendentes

especializados, as vendas tive-
ram acréscimo de 20%. “Em
umanoemeiodevemostercen-
tros de tecnologia em todas as
lojas”, diz o diretor-comercial

doWal-Mart, Alexandre Leal.
A rede, que tem uma tradi-

ção forte em não alimentos – já
quenasceunosEstadosUnidos
como uma loja de departamen-
tos –, também começou a apos-
taremjóias .Novaslojasdogru-
po estão com balcões em am-
bientesespeciaisvendendopro-
dutos folheados a ouro, empra-
ta de lei e uma linha variada de

relógios. No Nordeste, mais da
metade das lojas da bandeira
Bompreço adotou a joalheria,
com produtos de maior valor e
margemmais elevada. “A área
denãoalimentos, onde estãoos
eletroeletrônicos e as jóias, por
exemplo, representa umamar-
gem em termos comparativos
detrêsaquatrovezesmaiorem
relação aos produtos alimentí-
cios”, resume Leal.

SOFISTICAÇÃO
Para o especialista em varejo
Alberto Serrentino, da consul-
toria Gouvêa de Souza GS &
MD, cada vez mais os super-
mercados sofisticam segmen-
tos e buscam a diferenciação
no setor de não alimentos. “A
tendência é que eles deixem de
ser generalistas para se torna-
remmúltiplosespecialistasnu-
mabuscademaiorrentabilida-
de”, observa.
O Carrefour , por exemplo,
aos poucos tem trocado toda a
comunicação visual da empre-
sa, com foco especial nos não
alimentos. Os setores têxtil e

de bazar da rede saíram do
corredore foramparaáreas
maisamplasnasnovas lojas,
com iluminação e piso dife-
renciado para valorização
dos produtos. A mudança
permitiu ao Carrefour tra-
zer para lojas produtos de
maior valor, que antes não
freqüentavam as pratelei-
ras da rede.
Na rede Extra, do grupo
Pão deAçúcar, a área têxtil,
dentrodaestratégiadacom-
panhia de investir mais em
não alimentos, já ganhou es-
te ano uma equipe especiali-
zada para cuidar das “vitri-
nes” de moda. “Antes, este
trabalhoerafeitoporfuncio-
náriosdas lojas.Ocenário fi-
cavaquase igualemtodasas
unidadesdarede”,dizadire-
tora-comercial de têxteis do
Pão deAçúcar, JanaínaMa-
chado. “Agora estamos com
uma equipe que entende de
moda e prepara o visual e as
paredes das lojas de acordo
com o público da região on-
de está o supermercado.” ●

Piratariaabremercadoparagrife francesa

NEGÓCIOS

Edredons
etoalhas
garantem
lucromaior

Na estratégia de diversifica-
ção das redes de supermerca-
dos, não são apenas os produ-
tos eletroeletrônicos e equipa-
mentosdigitaisqueganhames-
paço. O Pão de Açúcar, por
exemplo, pela primeira vez
programa a venda de edre-
dons para o inverno em suas
lojas, dentro dos planos de va-
lorizar produtos que estão fo-
ra do guarda-chuvade alimen-
tos. Será um teste. Se der cer-
to,a linhadeofertas têxteispo-
derá ser ampliada.
A rede Comprebem, tam-

bém do Grupo Pão de Açúcar,
já adotouumsistemadevenda
rápida, comduraçãodeumdia
–àsvezes, um fimdesemana–,
numanegociação de oportuni-
dades. Com o câmbio favorá-
vel, a rede tem importado pro-
dutos baratos e diferenciados,
comorádioscomCDeteleviso-
res de 5 polegadas, para atrair
o consumidor. “Há duas sema-
nas vendemos, em um dia, 15
mil aparelhos de DVD por R$
189”, diz a gerente-comercial
do Comprebem, Rita Bellizia.
A rede de supermercados

Ricoy, com 44 lojas, experi-
mentaadiversificaçãodesdeo
fimdoanopassado,quandoco-
meçou a vender roupas de ca-
ma,mesa e banho em algumas
de suas lojas. “Éumprojeto pi-
loto que está indo muito bem.
Em lojas de apenas 300 me-
tros quadrados e cinco caixas,
cheguei a vender 200 toalhas.
Emoutrasmaiores, com12cai-
xas, as vendas chegaram até
ao triplo disso”, diz a compra-
dora da rede, Ivanilza Ribeiro
Xavier.
“É uma venda de oportuni-

dade, porque ninguém vai ao
supermercado comprar toa-
lha.” O retorno financeiro com
amudança compensa. “Ganho
R$ 0,11 por litro de leite vendi-
do e R$ 1,50 por cada toalha
que passa pelo caixa.” No in-
vernoelaplanejavendercober-
tores e, até o fim do ano, possi-
velmente, celulares. ● V.D.

Cutrale investepara
frearavançodacana
EmpresaaplicaráUS$50milhões
pararenovaçãode5milhõesde
pésde laranjaqPÁG.13

OTIMISMO–VuarnetemSãoPaulo: “FaturamosUS$2milhõesaqui”

A Vuarnet investe no País depois de ver o sucesso dos produtos falsificados. Agora, faz planos para o futuro

MODA

Marina Faleiros

Agrife francesaVuarnet, espe-
cializadaemóculosdesol, jáera
popular entre os consumidores
brasileirosantesmesmodeven-
derseusprodutosnoPaís. “Nós
ficamossurpresoscomaquanti-
dadedebrasileirosquecompra-
vam nossos produtos na Fran-
ça.Aindanãohavíamosdivulga-
do a marca no Brasil”, conta
Alain Vuarnet, presidente e fi-
lhodo fundadordacompanhia.
Emvisita aoBrasil, em 1985,

elelogodescobriuarespostapa-
ra o fenômeno: os produtos da
marcaestavamsendocopiados
por um fabricante brasileiro e
faziam muito sucesso aqui.
“Nossa sorte é que as falsifica-
çõeseramdemuitoboaqualida-
de, o que não prejudicou amar-
ca”, lembraVuarnet.
Osprodutospiratasabriram

umnovomercado para aVuar-
net. A empresa decidiu se esta-
belecernoBrasil,destavezcom
produtos verdadeiros.Masnão
foi fácil. A Vuarnet levou sete
anos para conquistar na Justi-
ça o direito a usar seu nome no
País. “A empresa fazia produ-

tos muito bons, mas não podía-
mos fazer parceria com quem
nos lesou, não é?” A solução foi
contrataroutro fabricante, que
ficou com a produção nacional
deroupas, enquantoosóculose
relógios da marca seriam im-
portados daFrança.

Hoje, a Vuarnet possui 4 lo-
jas, distribui seus produtos pa-
ra 100 pontos de venda multi-
marcas e fatura US$ 2 milhões
por ano no Brasil. A empresa
tem crescido ao ritmo de 20%
ao ano, mas quer se expandir
aindamais rápido. Por isso, es-
tá mudando sua estratégia: vai
abrir butiques mais luxuosas,
em pontos nobres. Além disso,
crioucoleçõeschamadasVuar-
net Limited, para os jovens.
“Apostamos num reposiciona-
mento da marca, com fecha-
mento de lojas em shoppings e
criações que ajudam a rejuve-
nescer a marca”, diz Vuarnet.
Ele prevê que as vendas devem
crescer 30%em2006.

HISTÓRIA
Osucesso numpaís tropical co-
mo o Brasil é um avanço sur-
preendente para uma marca

que surgiu com os esportes de
inverno. O pai de Alain, Jean
Vuarnet, ganhou medalha de
ouro no esqui nas Olimpíadas
de 1960, ficou muito famoso e

emprestou seu nome a uma
marca de óculos de sol para o
esporte.
A partir daí, o negócio foi

crescendo e a Vuarnet ganhou

vidaprópria, estendendosua li-
nhadeprodutospararoupasde
esqui e de outros estilos. “No
ano passado lançamos nossa li-
nha de bijuteria, 100% feita no
Brasil e vendida naGrécia, Suí-
ça e França”, contaAlain .
A linha vendeu € 100mil en-

tre julhoedezembrode2005.O
resultado já foi igualado nos
três primeiros meses de 2006.
“A linha deve faturar€ 500mil
até o final de 2006, com produ-
tos de design emateriais brasi-
leiros, incluindo pedras semi-
preciosas e sementes.” Apesar
deserproduzidaaqui,acoleção
Vuarnet Femme só será vendi-
da noBrasil a partir domeio do
ano. Globalmente, a Vuarnet
vende cerca de 1,5 milhão de
óculosdesolporano,querepre-
sentaram 60% do faturamento
globaldaempresaanopassado,
que foi deUS$ 50milhões.●

SEBASTIÃO MOREIRA/AE – 31/3/2006

Nas categorias
comdesempenho
melhor, a venda a
crédito predomina

Telefoniausaimagem
paraatrairclientes
Comprodutoseserviços iguais,
operadorasbuscamsediferenciar
comapeloaoestiloqPÁG.14

Marca cresce 20%
por ano no Brasil e
lançou coleção de
bijuteria feita aqui

JOSE PATRICIO/AE
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