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Carrefour monta central de venda de inserções e CompreBem destaca marcas líderes nas gôndolas
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As redes de varejo Carrefour
e CompreBem vão pôr à prova a
pesquisa realizada pelo Popai
Brasil — entidade especializada
em estudos sobre merchandising
no ponto-de-venda — que apon-
ta que 85% das decisões de com-
pra dos consumidores são toma-
das na loja, praticamente no ato
da aquisição. Em parceria com a
empresa Farah Service, a subsi-
diária do conglomerado francês
criou o Projeto Mídia Carrefour,
por meio do qual venderá espa-
ço publicitário nas cerca de 200
unidades de suas bandeiras. O
CompreBem, do Grupo Pão de
Açúcar, lançou uma ação que
combina campanha publicitária
tradicional com venda de inser-
ções em suas 165 lojas.

Diariamente 20 mil pessoas
passam suas compras pelos cai-
xas dos hipermercados Carre-
four e dos supermercados
Champion, as duas bandeiras da
companhia no Brasil. Isso signi-
fica um público-alvo mensal de
60 milhões de consumidores. O
cálculo contabiliza somente o
número de tíquetes fiscais regis-
trados, sem levar em conta se o
cliente trouxe um acompanhan-
te para ajudá-lo.

As inserções publicitárias
poderão ser feitas em todas as
lojas da rede no País ou regio-
nalmente e englobarão desde o
interior dos estabelecimentos,
seus estacionamentos, spots de
30 segundos na Rádio Carrefour
— transmitida nas lojas — e nos

Propaganda da Johnson em carrinho do Carrefour: receita adicional de RS as milhões

portais do grupo na internet. Se-
gundo Rodrigo Lacerda, diretor
de marketing corporativo do
Carrefour, a comercialização se-
rá fundamentada em critérios
técnicos, com mapeamento de
cobertura de mídia e quantifica-
ção de impacto.

Até então, as ações promo-
cionais e publicitárias dos anun-
ciantes eram negociadas em sua
maior parte com os diretores de
cada loja. Pelo novo projeto a
venda será feita por um depar-
tamento da Farah Service dedi-
cado integralmente à comercia-
lização dessa mídia. As opções de
preços e as oportunidades de

espaço serão oferecidas online às
empresas interessadas.

Além dos anunciantes tradi-
cionais que já vendem seus pro-
dutos nas gôndolas dos super-
mercados, estão sendo prospec-
tadas também companhias de
outros segmentos. "Estamos
conversando com a Gol, que se
interessou em montar um termi-
nal de venda de bilhetes nas lo-
jas, e com montadoras que fabri-
cam automóveis para deficien-
tes, as quais poderiam usar a área
reservada a essas pessoas nos es-
tacionamentos para explicar que
têm produtos adequados para
lhes oferecer", diz Michel Farah,
proprietário da Farah Service.

"Todas as iniciativas terão
como objetivo a mensagem publi-
citária de um produto ou serviço
preferencialmente que agregue
benefício a nossos clientes, den-
tro do conceito de informar, co-
municar, decorar e promover",
afirma Rodrigo Lacerda. A expec-
tativa do Carrefour é obter uma
receita adicional de cerca de R$
25 milhões no primeiro ano de
funcionamento do Projeto Mídia.

CONCORRÊNCIA
A cadeia de supermercados

CompreBem iniciou na quarta-
feira, dia 1a, a veiculação da
campanha "Famosos", que des-

taca 11 fornecedores de mar-
cas líderes de mercado que
também compraram espaços
especiais para divulgação em
suas unidades. A ação foi cria-
da pela Duda Mendonça.

Segundo o CompreBem, a in-
serção comercial nas suas 165
unidades atinge cerca de 145
milhões de pessoas que passam
por seus caixas anualmente. De
acordo com o diretor de gestão
de categoria da rede, Cláudio
Tonello, a abordagem das mar-
cas famosas foi feita em função
de pesquisas para entender a re-
lação do consumidor com a va-
riedade de produtos. A varejis-
ta percebeu que muitos clientes
ainda fazem questão das marcas
líderes, mas nem sempre elas
estão na faixa de preços mais in-
teressantes. A empresa disponi-
biliza divulgação especial em
terminais de gôndola, nos dis-
plays em frente aos caixas, em
adesivos de marcas no piso e no
estacionamento. "Quase todos
os pontos das lojas podem ser
usados para destacar um produ-
to", afirma Tonello.

Outra forma usada pela em-
presa para divulgar produtos de
seus fornecedores é o recém-
lançado jornal CompreBem,
criado pelo departamento de
marketing da rede para substi-
tuir o tablóide de ofertas. Com
periodicidade mensal, tem 16
páginas, tiragem de 2 milhões de
exemplares e conteúdo que
mescla ofertas com reportagens
produzidas em parceria com o
Diário de S. Paulo. A rede tam-
bém possui a revista Compre-
Bem, produzida pela Editora
Abril, que mescla anúncios de
ofertas de itens das 147 lojas
com matérias associadas aos
produtos citados.

"A publicação abrirá espaço
para anúncios de página intei-
ra, o que fará com que seu ta-
manho varie em cada edição",
afirma o gerente de marketing
do CompreBem, Vinícius Silva
Daniele. As inserções serão co-
mercializadas pelo departa-
mento de marketing, mas no
caso das ofertas de produtos
seguirá a regra de venda dos
espaços de propaganda no PDV.
A veiculação será feita nas lo-
jas da cadeia, em encarte do
Diário de S. Paulo no primeiro
domingo de publicação de cada
edição, além da distribuição em
residências próximas de todas
as lojas CompreBem.
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