
Grupo Pão de Açúcar dispensa agências e volta para house  
Marcelo Affini  
 
House PA volta a trabalhar com as contas que atualmente estão nas carteiras da Africa, da 
Duda Mendonça e da F/Nazca - respectivamente Pão de Açúcar, Compre Bem e Sendas, e 
Extra  
 
O Grupo Pão de Açúcar, oitavo maior anunciante do Brasil no ano passado segundo o ranking 
Agências & Anunciantes, editado pelo Meio & Mensagem, dispensou as agências que atendem 
suas principais redes de supermercados: Africa, que atua com Pão de Açúcar; F/Nazca, que 
trabalha para Extra; e Duda Propaganda, que cria para Compre Bem e Sendas. Todas as 
empresas do grupo passam a ter suas contas concentradas na PA Propaganda, house da 
corporação.  
 
Na manhã desta quarta-feira, dia 23, o diretor de marketing da Companhia Brasileira de 
Distribuição - razão social do Grupo Pão de Açúcar - Eduardo Romero, visitou as três agências 
para comunicar a mudança. Ele disse aos executivos que o atendiam que sua empresa 
resolveu adotar uma nova política de gestão com base em projeto de reestruturação 
orçamentária. Tal estratégia envolveria a redução dos investimentos na área de marketing a 
partir de fevereiro de 2006, que é quando as contas passam efetivamente para a house PA. 
 
A volta à house marca um retrocesso no relacionamento do grupo supermercadista com as 
agências. Em 1997, a empresa deixou de atuar com exclusividade na sua house para ter a 
Carillo Pastore Euro RSCG como parceira. Em abril de 2004, a conta passou para a África, de 
Nizan Guanaes. O Extra está na carteira da F/Nazca desde fevereiro de 2002, quando deixou a 
Ogilvy. Já a Duda atende Compre Bem desde meados de 2004, depois que a conta deixou a 
Popular. No início deste ano, a Duda passou a atender também a rede Sendas, que passou a 
ser controlada pelo Grupo Pão de Açúcar. 
 
Pelo que a reportagem de MMOnline apurou no mercado, mesmo trabalhando com as três 
agências, o Grupo Pão de Açúcar nunca as permitiu efetuar as reservas e compra de mídia. 
Elas realizavam os planejamentos dos investimentos e quem comprava a mídia era a house 
PA. Procurada, a assessoria de imprensa do Grupo Pão de Açúcar informa que o profissional 
responsável pelo setor, que falaria com a redação de M&M, encontra-se em reunião e assim 
não há qualquer posição oficial do anunciante sobre o assunto.   
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