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Definidosnomes
doYoungCreatives
Juradosbrasileiros já defini-
ramos jovenspublicitários
que vãoparticipar da competi-
çãoYoungCreatives doFesti-
val Internacional dePublicida-
dedeCannes, representado
noBrasil peloEstado. Vãopa-
raCannes nopróximomêsDo-
menicoMassareto, da agência
agrica (web), Luiz Fernando
MacedoRisi, daGiovanni; e
RomeroF.C.Albuquerque, da
JWT(filme), CaioGarofaloMat-
toso, daDM9DDB; eSilvio Luiz
Medeiros, da JWT (impresso).
OBrasil temsedestacado nos
últimosanos sobretudonacria-
çãode peças impressas e tam-
bémemcriaçãopara internet.
Osbrasileiros competemcom
jovensdemais de80países.

CANNES

Campanhacontra
agripeaviária
Aagência depublicidadeY&R,
comandadaporRoberto Jus-
tus, conquistou a conta daAs-
sociaçãoBrasileira dosExpor-
tadores deFrango (Abef), que
vai investir US$ 10milhões
numaprimeira ação tendo co-
moalvo omercado doOriente
Médio eÁsia. Hoje, oBrasil é o
maior exportador de frango do
mundo, comvendas deUS$3
bilhões em2005.A intenção é
afugentar o temor da gripe
aviárianesses países,mostran-
doqueoproduto brasileiro
nãoapresenta risco. Asprimei-
ras peças vão ser veiculadas
no início do segundo semestre.
Justus comemorou o fato de
poder exportar campanha feita
aqui para outros países.

Foco

Refrigerantes
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SUPERMERCADOS

Marina Faleiros

Reginaldo Carvalho começou
seunegóciocomotantosoutros
pequenos comerciantes. Com-
pravaalimentosdeatacadosna
capital,Teresina, e rodava cen-
tenas de quilômetros em seu
Chevetteparavenderprodutos
nas pequenas cidades do inte-
rior do Piauí. Aos poucos, Rei-
naldo prosperou. Ele trocou o
carro por uma Kombi, depois
alugouumpequeno armazéme
finalmente, em 1985, abriu sua
primeira loja. Hoje, o Grupo
Carvalho possui 57 supermer-
cados,faturamaisdeR$400mi-
lhões por ano e é uma das 20
maiores redes do País .
AhistóriadeReginaldoCar-

valho não é uma exceção. Se-
gundoos especialistas, existem
duas grandes tendências entre
os supermercados.De um lado,
há uma concentração cada vez
maior de mercado em três re-
des:PãodeAçúcar,Carrefoure
WalMart.Essasempresascom-
praram concorrentes de gran-
de e médio porte e estão mais
fortesdoquenunca.Juntas,do-
minam 38% domercado e fatu-
rammais deR$ 40 bilhões.
Na outra ponta, aparecem

cada vez mais histórias como a
do Grupo Carvalho. Segundo
dadosdaAssociaçãoBrasileira
deSupermercados(Abras),oti-
po de loja que mais cresce no
Brasiléodeaté250metrosqua-
drados, tamanho típico de co-
mérciodebairroouredesregio-
nais. O estudo mostra que
45,6% dos novos supermerca-
dos têmestametragem, contra
apenas 4,3% commais de 5 mil
metros². As redes pequenas e
até algumas de portemédio es-
tão encontrando brechas para
crescer nummercado domina-
do pelas grandes empresas.
Segundo Altair Rossato, só-

cio da consultoria Deloitte, es-
pecializado no setor de bens de

consumo,ocrescimentodaspe-
quenasredessegueatendência
decomodidadequeosconsumi-
doresbuscam.“Existeumafide-
lizaçãono bairro emque semo-
ra e eles muitas vezes conquis-
tam a clientela antes da chega-
da dos grandes”.
Foi essa a estratégia do

D’Avó.Onomedaredeéosobre-
nomedoscriadores,11parentes
que vieram de Portugal e, em
1983,venderamaspadariasque
tinhampara apostar emumsu-
permercado na Cohab de Ita-
quera, zona leste de São Paulo.
“Opúblicodaregiãoeramar-

ginalizado. Apostamos num
bomserviço.Depoisasgrandes
redes chegaram,mas a cliente-
la continua fiel”, conta Flávio
Rocha, diretor comercial da re-
de, quehoje possui sete lojas na

região e é a 20ª maior rede do
País, segundo o ranking de su-
permercados daAbras.
ParaMarcosGouvêadeSou-

za, diretor-geral da consultoria
GouvêadeSouza&MD,as lojas
de bairro se encaixam na ten-

dênciadeagilidadeecomodida-
de que o consumidor exige hoje
em dia. “As pessoas estão cada
vezmaissemtempoepreferem
ir várias vezes a um mercado
próximo de sua casa para rea-
bastecer do que ir num grande

supermercado e fazer a grande
compra domês.”
AmauriGouveia,umdosfun-

dadores do Andorinha, super-
mercado da zona norte de São
Pauloquepuloude250m²para
7,5milm² em20anos, crêque o
olho do dono faz a diferença no
negócio: “Estou semprenopiso
da loja, qualquer reclamação é
feita diretamente para mim e
muitas melhorias vêm desse
contato”, conta.

DISPUTA
O varejo de pequeno e médio
portesãoconhecidosporterem
preços mais baixos, embora
muitasvezessejasó fama. “Isso
nem sempre é verdade, mas as
pessoas criam uma cultura de
ir semprenomesmomercado”,
diz Rossato, da Delloite. A van-

tagem deles, explica, é ter uma
estrutura de custosmuitomais
enxuta. “As grandes redes pos-
suemumaestrutura corporati-
va grande e complexa, e preci-
sam investir muito em marke-
ting para se manterem na lide-
rança.”
As grandes redes têm outra

explicação para a fama de pre-
çosmais baixos dos concorren-
tesmenores.Elasvivemsequei-
xando de sonegação de impos-
tos. “Nosso maior concorrente
é a economia informal”, costu-
ma dizer Vicente Trius, presi-
dente do Wal Mart no Brasil.
Abílio Diniz, do Pão de Açúcar,
chegou a indicar publicamente
o nome de algumas redes que
fariam concorrência desleal ao
deixar de pagar impostos.
Gouveia, doAndorinha, afir-

ma que a razão é outra. Apesar
das grandes redes teremmaior
poder de barganha com as in-
dústrias, por concentraram
grandefatiadomercado,elediz
queospequenosconseguemne-
gociar diretamente com os for-
necedores. “Isso cria uma em-
patianaturalefacilitaanegocia-
ção, diz Gouveia.
De acordo com ele, mesmo

quando compra produtos pelo
mesmo preço que os líderes de
mercado, consegue vender
mais barato pois tem custos
mais baixos. A grande rede te-
ria de gastarmais paramanter
suaestrutura. “Umavezodono
de um fabricante de produtos
de higiene me ligou e implorou
paraque eu subisseumpoucoo
preço, pois umagrande empre-
sa ameaçou cortar as compras,
alegandoqueelevendiamaisba-
ratoparamim”, contaGouveia.
“Não sobreviveríamos 20

anos se sonegássemos”, afirma
Van Carvalho, sócia do Grupo
Carvalho. “Somos o segundo
maior contribuintede ICMSdo
Piauí.”

EMPREENDEDORISMO
Vencer no setor, porém, de-
manda sacrifícios. No Grupo
Carvalho,Vanse lembradoco-
meçoemqueatéasprateleiras
domercadoeramfeitas,dema-
drugada, pelo seu marido. “A
loja era feia, tinha chão rústico
ea gente fazia tudo, desde con-
tas até descarregar caixas.”
Para crescer, ela diz que

sempre investiram tudo o que
tinham no negócio. “Ficamos
os quatro primeiros anos do
nossocasamentosemcasa,mo-
rando de favor numa casa hu-
milde comminhamãe.”
No Andorinha, a trajetória

foiamesma:“Passeicommeus
três irmãos seis anos traba-
lhando 18 horas por dia. Era o
mais novo e por isso só conse-
gui estudar até o 1º colegial.”●

BICICLETAS–Caloi buscanospatrocínios fidelizar consumidor atleta

Para atrair público jovem, empresa lança bicicleta X-Men junto com lançamento de filme

Mesmo com o domínio do Pão de Açúcar, Carrefour e Wal-Mart, o comércio de pequeno porte avança no País

●●●O público infanto-juvenil é
o principal alvo da indústria de
refrigerantes. Afinal, responde
por 60%do consumo desse
tipo de produto. Por isso, o
Grupo Schincariol volta esta
semana àmídia para reforçar
o seu guaraná Schin com cam-
panha criada pela agência
Lew, Lara, fortemente apoiada
no humor.
Longe da Copa, onde Coca-

Cola (patrocinadora oficial da
Fifa) e AmBev (patrocinadora
da seleção brasileira) focam
suas ações, o Guaraná Schin
decidiu reforçar um conceito
inusitado, o ‘Schrubles’. Uma
expressão que não está nos
dicionários e que, sugere a
campanha publicitária, apenas
quembebe o produto sabe o
que é. Num dos comerciais,
um jovem explode na acade-
mia de ginástica.
Luiz Fernando Amaro, ge-

rente desse segmento do Gru-
po Schincariol, diz que amar-
ca tem conseguido resultados
comessas campanhas irreve-
rentes. Hoje, o guaraná Schin
tem participação de 4%, en-
quanto o Antarctica tem 33%
e oKuat, 12%. “Nossa partici-
pação cresceu cerca de 50%
nos últimos dois anos”, diz
Amaro.● C.F.

BRIGA–Gouveia,doAndorinha, já tevedeelevarpreçoparaajudarfornecedorpressionadoporgranderede

Carlos Franco

“Nãoesqueça aminhaCaloi...”.
O slogan do mais antigo fabri-
cantes de bicicletas do País,
quemarcou gerações de brasi-
leiros desde os anos 70, deve
voltar no segundo semestre do
ano,comnovofigurino.Ainten-
ção é a que a retomada dessa
linhadecomunicação,agorape-
la agência Fabra, Quinteiro,
marque tambémanova fase da
empresa que o executivo Ed-
son Vaz Musa comprou há 5
anos da família Caloi.
ACaloiderrapounacurvada
abertura comercial nos anos
80 e 90, perdendo espaço para
produtoschineseseterrenopa-
ra concorrentes mais agressi-
vos. O resultado foi o endivida-
mento da empresa e a sua ven-
da.Agora, comapenas550 fun-
cionários, produz 750 mil bici-
cletas por ano, segundo Ray-
mond Trad, diretor de Marke-
ting da empresa. Para se ter
idéia desse enxugamento, até
1995, a empresa tinha o dobro
de funcionários e chegouapro-
duzir 1,5 milhão de bicicletas
nos anos 80 e 90.
Trad destaca, porém, que a
Caloinãoperdeua liderançade
mercado. A reestruturação es-
tá em fase final de conclusão. A
principal linha da mudança,
conta Trad, foi passar a usar
componenteschineseseamon-
tar bicicletas com preços bem
mais agressivos, como fazem
os concorrentes. “Hoje, 80%
dasbicicletasvendidasnomun-

do têm componentes chineses,
decidimosseguiressemodelo”.
Jáooutroproblemaaseren-
frentado é o de reconquistar o
público infantil e infanto-juve-
nil, que no passado garantia
boasvendasàCaloi e tambémà
Monark,queperdeuavice-lide-
rança de mercado para a Sun-
down. É aí que a agência de pu-
blicidadeFabra,Quinteiro terá
detrabalharmais.PaschoalFa-
bra Neto sabe disso e diz que,
com “um slogan forte como
‘NãoesqueçaaminhaCaloi’, se-
rá possível falar com os pais e
chegar aos filhos.”
Hoje, uma criança quando
passa de cinco anos, prefere
brinquedos digitais às bicicle-
tas. Pesquisa do instituto Ipsos
comessepúblicoque temde6a
13 anos, mostra que entre as
prioridades estão tênis, jogos
digitais, aparelhos celulares e
iPod . A bicicleta deixou de ser
objeto do desejo.
“Amaior fatia das vendas no
País, que hoje consome cerca
de 4,2milhões de bicicletas por
ano, é o transporte”, diz Trad,
revelando que 50% das vendas
da empresa são voltadas para
esse segmento, onde preçomé-
dio unitário é de R$ 170,00.
Já o mercado de bicicletas
mais sofisticadas, as bikes, que
fica com fatia em torno de 15%,
temmaiorparticipaçãonosne-
gócios em valor, de mais de
30%,porquenestescasosocon-
sumidor está disposto a pagar
maisdeR$1milporumabicicle-
ta que oferece performance.

Antes mesmo da campanha
publicitária que a Fabra, Quin-
teiro irá criar, aCaloi se anteci-
pa e lança no início da semana
no mercado a bicicleta X-Men,
que pega carona no esperado
sucesso de X-Men 3, que entra
em cartaz dia 26.
AbikeX-Menchegaemduas
versões, com aro 16 (de 4 a 7
anos) e com aro 20 (de 8 a 12
anos).
É esse público que a Caloi
quer de volta. Só que também
tem investido no segmento
adulto e de aventuras, patroci-
nandopasseios de ciclistas, um
foco que dá prestígio para a
marca.
“O mercado brasileiro enco-

lheutambémporrenda,masde-
finiumais os focosnos três seg-
mentos: infantis, convencio-
naisusadascomomeiodetrans-
porte e lazer, e as bikes, de es-
porteseaventura”,dizo execu-
tivo. Essa segmentação permi-
te à empresa desenhar melhor
suas estratégias para voltar ao
crescimento, com produtos
com preços competitivos devi-
do ao valor dos componentes
importados da China.
E se muitos setores recla-
mam da valorização do real
frente ao dólar, essa situação
dá um empurrão a mais para a
Caloi, que tem no mercado in-
ternooseuprincipal focodene-
gócios. ●
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DIVULGAÇÃO

45,6%
dos supermercados abertos em
2005 tinhamapenas 250m²

4,3%
eram lojas acima de 5milm²

158 Mil
é o número de clientes com
cheque cadastrado noAndorinha

R$ 405,9Milhões
foi o faturamento doGrupo
Carvalho ano passado, que detém
0,4%domercado brasileiro

R$ 394,4 Milhões
foi o quanto ganhou a redeD’Avó

R$ 40 Bilhões
é o quanto faturam juntas no País
as trêsmaiores redes: Pãode
Açúcar, Carrefour eWal-Mart

38%
foi a concentraçãodemercado
destas grandes redes em2005

Pequenos têm
estrutura enxuta e
gastam bem menos
com marketing
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