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Depois da voz marcante de Arnaldo Antunes narrando sua campanha institucional, o Pão de 
Açúcar começou a veicular na última sexta-feira (15) nova série de comerciais explorando o 
conceito "O que faz você feliz?", desta vez com a voz também ímpar de Seu Jorge. Ao 
contrário de Antunes, que somente narrava um texto, este último canta nos filmes de 60 e de 
30 segundos. A campanha, criada pela house PA Publicidade, continua mesclando institucional 
e varejo. No caso de comerciais exclusivos para varejo, Seu Jorge "deixa o palco" e outras 
vozes interpretam a trilha em ritmo "bossa nova moderna". 
 
O investimento na nova campanha, que terá desdobramentos durante todo o ano, é de R$ 80 
milhões. Ainda este mês, também haverá anúncios de página dupla nas revistas semanais 
IstoÉ, Época, Caras e Contigo. "O espírito dessa campanha é transformar coisas simples em 
momentos memoráveis", afirmou Cristina Serra, diretora interina de marketing do Pão de 
Açúcar. 
 
A direção de criação da campanha é de Ari Fidelis e Rose Ferraz, a produção da Zero Filmes, 
com direção de cena de Amon, fotos de J.R. Duran e trilha assinada por MCR/Play it Again. 
 
Quando lançou ao público a pergunta "O que faz você feliz?", o Pão de Açúcar buscava menos 
uma resposta e mais estimular a reflexão dos consumidores e estabelecer com eles um 
relacionamento emocional. No entanto, o filme postado no YouTube recebeu 300 mil visitas e a 
marca recebeu 3,2 milhões de respostas à pergunta numa promoção realizada na esteira da 
campanha. Em termos mercadológicos, Cristina Serra conta que houve aumento da freqüência 
de consumidores nas lojas da rede, especialmente para as pequenas compras. 
 
Os executivos do Pão de Açúcar acreditam que a marca continuará carregando por um tempo a 
imagem de que tem preço alto, mas querem eliminar da cabeça dos consumidores 
pensamentos como "não é para mim". A partir de março, o Pão de Açúcar terá encartes 
chamados "Sabores da Semana", na edição nacional da revista Veja. Eduardo Romero, diretor 
da PA Publicidade, garante que será algo diferente de um simples encarte de ofertas, embora 
tenha o objetivo de divulgar promoções. 
 
A bandeira Pão de Açúcar cresceu mais que as demais do Grupo – Compre Bem, Extra e 
Sendas – em 2007. Este ano, serão inauguradas 91 lojas, sendo a maior parte no modelo 
Extra Fácil. Sobre o plano de mídia calcado em meios tradicionais, Romero conta que opções 
como a internet têm sido vistas com mais cuidado desde o ano passado. Marcelo Prista, diretor 
de criação da PA, intervém no assunto. "Mas mesmo quando usamos a mídia impressa, que é 
um meio tradicional, fazemos isso de uma forma inovadora". 
 
No dia 7 de setembro, o Grupo Pão de Açúcar completa 60 anos e a campanha publicitária em 
comemoração à data já está sendo elaborada, mas, por enquanto, é mantido sigilo, como 
numa festa surpresa. 
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