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Aproveitando a ligação da rede com a França, o Grupo Pão de Açúcar (que tem como sócio o 
varejista francês Casino) deflagrará a partir desta segunda-feira (18) a campanha "Viva 
França", levando o clima de comemoração do "Ano da França no Brasil" para os 
supermercados e lojas de todas as suas bandeiras. 
 
A rede sorteará um Renault Sandero por dia, até 1º de julho, e oferecerá centenas de vales-
compra para os consumidores dos supermercados Pão de Açúcar, CompreBem e Sendas, 
hipermercados Extra, Extra-Eletro, Extra Fácil e Assai Atacadista. "Pela primeira vez desde a 
aquisição do Assai, o Grupo fará uma ação transversal, envolvendo todas as bandeiras. 
Vamos sortear não só o carro, segundo item mais desejado dos brasileiros depois da casa 
própria, mas envolver o consumidor em uma série de ações para que ele possa degustar um 
pouco da França dentro das nossas lojas", contou Silvana Balbo, gerente de marketing do Pão 
de Açúcar e de ações transversais. 
 
Segundo a executiva, desembolsando R$ 3,99, nas compras acima de R$ 25, o consumidor 
poderá adquirir brindes customizados em alusão ao Ano da França, como coleção de copos e 
jogos americanos. "Brincamos bastante com as cores da bandeira francesa, azul e vermelha", 
disse Balbo. Além dos brindes, também haverá degustação nas lojas de ícones franceses 
como queijos, vinhos, geleias da marca Casino, e também de outras marcas francesas, não 
necessariamente de produtos importados, como Polenghi, Danone, e exposição diferenciada 
dos produtos. Outra novidade serão as latas e garrafa 600 ml customizadas do Guaraná 
Antarctica, exclusivas para as lojas do Pão de Açúcar. 
 
O varejista anunciou investimento total de R$ 6 milhões na ação. A campanha de divulgação 
da promoção "Viva França" foi criada pela P.A. Publicidade e tem logomarca inspirada nas 
obras com formas geométricas do pintor francês Matisse. O plano de mídia envolve filme, 
com mais de cinco mil inserções durante 45 dias nas principais redes de TV aberta, spots de 
rádio, anúncios para impresso e material de PDV, incluindo banners, displays de chão, 
bandeirolas e mais de oito milhões de folhetos, que serão distribuídos nas lojas até o fim dos 
sorteios dos carros. 
 
O Pão de Açúcar foi o patrocinador do evento de abertura do calendário do governo federal 
do "Ano da França no Brasil", um show pirotécnico apresentado na Lagoa Rodrigo de Freitas, 
no Rio de Janeiro, e no "Ano do Brasil na França", celebrado em 2005 naquele país, 
promoveu ações em parceria com o sócio francês, Groupe Casino. "É uma chance para 
comemorar esse evento de reciprocidade do Brasil à França com bastante impacto na rede. 
Teremos ações até o final do calendário do governo, em 15 de novembro", completou Balbo. 
 
O Grupo Pão de Açúcar é a segunda maior rede de supermercados do País, de acordo com o 
ranking da Abras (Associação Brasileira de Supermercados), com R$ 20,9 bilhões de 
faturamento. A empresa revelou que teve lucro líquido de R$ 94,9 milhões no primeiro 
trimestre do ano, com aumento de 185,5% sobre o mesmo período de 2008. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 18 maio 2009, p. 4.  


