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Com investimentode R$ 80 milhões, Pão de Açúcar anuncia campanha publicitária de 2007. 
Quem não se lembra daquela musiquinha "gen, gen, gen, gen, gente feliz, o Pão de Açúcar é o 
lugar de gente feliz!!". Depois de um tempo esquecido, o slogan volta em 2007. E volta em 
grande estilo, uma vez que o supermercado Pão de Açúcar está reformulando toda sua 
comunicação com o consumidor. "Detectamos que estava no momento de reforçar para o 
nosso cliente os valores da marca", comenta a diretora de marketing da rede Pão de açúcar, 
Heloisa Morel. A executiva se refere à qualidade no atendimento, ao sortimento de produtos e 
à diferenciação das lojas da rede no varejo. "Nós tínhamos muito conteúdo para passar ao 
nosso cliente, mas não conseguíamos falar com esse consumidor", complementa Heloisa.  
 
Para isso foram investidos R$ 80 milhões em uma campanha publicitária que inclui comercias 
na TV, anúncios em revistas e jornais, spots em rádio, além de internet. A nova campanha é a 
primeira criada pela PA Publicidade, agência do Grupo Pão de Açúcar, que há pouco mais de 
um ano assumiu a responsabilidade pela comunicação publicitária de todas as marcas da 
empresa.  
 
Uma outra inovação, segundo a executiva, é a mudança na forma de apresentar a marca e as 
ofertas para o consumidor. "Hoje, no segmento de varejo, os comerciais mostram uma história 
e em seguida entram as ofertas, com a nova campanha nós modificamos esse tipo de 
comunicação com o consumidor", afirma Heloisa. "Separamos a imagem institucional da 
marca, que mexe muito mais com o emocional; das ofertas, que, na verdade, é uma 
comunicação racional".  
 
"Os consumidores da rede conhecem e reconhecem a proposta de valor do Pão de Açúcar o 
que permitiu avançarmos na comunicação da marca e criarmos um mix equilibrado que reforça 
o posicionamento da rede sem perder de vista a dinâmica do varejo, com suas ofertas e 
calendários específicos", destaca Heloisa.  
 
O resgate do "Lugar de gente feliz", que por mais de 30 anos animou os comerciais da rede, 
responde aos resultados obtidos nas pesquisas realizadas pela empresa para a formatação da 
nova campanha.  
 
"Descobrimos que o nosso cliente busca pelo bem-estar. Não só o dele, mas também do 
próximo e do meio que o cerca, e por isso temos que fazer com que sinta esse bem-estar 
quando está nas lojas da rede Pão de Açúcar", afirma a executiva.  
 
Além do resgate do "Lugar de gente feliz", com base nos resultados obtidos pelas pesquisas foi 
criado o slogan da nova campanha, "O que faz você feliz?" O objetivo é enfatizar para o 
consumidor que a felicidade, encontrada na simplicidade do cotidiano, passa pelas lojas da 
rede. "A felicidade está nas pequenas coisas, tentamos mostrar para o cliente que os 
momentos felizes podem ser obtidos não com hora marcada, como o dia do casamento, é 
importante ser feliz antes e depois desse dia", conta.  
 
A campanha estréia no próximo dia 18 nas cidades em que a rede mantém lojas - são nove 
estados no total. Segundo Heloisa, com a nova comunicação o Pão de Açúcar muda sua atitude 
em relação à propaganda feita até hoje pelo segmento de varejo e oferece dois formatos de 
anúncios: um voltado exclusivamente para a ativação da marca e outro somente para ofertas.  
 
A partir do dia 19 todas as lojas da rede estarão com um novo visual, totalmente integrado 
com a nova comunicação da empresa. Inicialmente será veiculado um filme de 60 segundos 
sobre o lançamento da nova comunicação e que será veiculado, tanto na TV aberta como na 
por assinatura, até o fim de março. Junto com ele entram no ar mais dois filmes de 30 
segundos cada um, sendo um sobre produtos e o outro de ofertas.  
 
A campanha terá uma sustentação até o fim do ano nas diferentes mídias escolhidas, na TV, 
por exemplo, também vão ao ar comerciais de 15 segundos. "Claro que o maior volume de 



anúncios e comerciais serão veiculados entre os meses de março e abril, mas a campanha vai 
até o fim do ano", diz a executiva.  
 
"O mix de mídia escolhido para a veiculação foi pensado com o objetivo de atingir o nosso 
público, classes A e B, em diferentes horários, durante todo o dia", conta Heloisa. No plano de 
mídia da empresa constam desde spots em rádio pela manhã, "Na hora em que o consumidor 
está indo para o trabalho", até inserções nos programas televisivos de fim de noite, "quando o 
consumidor já está em casa, descansando de um longo dia".  
 
kicker: O objetivo é enfatizar para o consumidor que a felicidade, encontrada na simplicidade 
do cotidiano, passa pelas lojas da rede  
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