
PÃO DE AÇÚCAR
DE CARA NOVA

Uma das maiores preocupações da rede, sem dúvida, refere-se à imagem de sua
logomarca. Tanto que, em 60 anos de história, a identidade visual da empresa já passou

por seis reformulações, confirmando conceitos defendidos pela companhia, como
modernização e design. Acompanhe abaixo a evolução da marca, criada em 1948.

Décadas de 40 e 50
Em 1948 é inaugurada a Doceira Pão
de Açúcar. A primeira logomarca,
com traços mais rústicos e desenho
em preto e branco, surge em 1959
com a inuguração da primeira loja da
rede, aberta na Avenida Brigadeiro
Luiz Antônio, em São Paulo.

Década de 60
No ano de 1965, a empresa compra a Sirva-se,
rede que deu início ao negócio de supermer-
cados no País, em 1953. O primeiro ponto com
esse modelo foi aberto na Rua da Consolação,
também em São Paulo, onde funciona até hoje
uma loja Pão de Açúcar, o mais antigo super-
mercado em operação no País, Nessa fase, a
rede abandona os dois morrinhos e a assinatura
passa a ter apenas o nome da rede. Quatro
anos depois, em 1969, entra em operação a
primeira loja 24 horas do Brasil. Além disso, a
empresa inspira-se nos tradicionais supermer-
cados de bairro, colocando o bom atendimento
como uma de suas prioridades

Décadas de 70 e 80
Foi nesse período que surgiu o concei-
to "Lugar de Gente Feliz", alinhado ao
discurso da empresa sobre amizade,
companheirismo e preocupação em

servir bem. Muda a tipologia da
logomarca e segue utilizando
apenas o nome da rede, sem
os morrinhos.

década de 90
Essa década traz uma série de novidades
para a rede em relação à marca e às ações
de marketing. Focada nessa valorização, a
empresa resgata o símbolo que marcou sua
primeira identidade visual, os morrinhos. Em
1993, cria o sistema de ouvidoria do cliente e
inova ao contratar a primeira ombudswoman
do varejo brasileiro, Vera Giangrande. Lança
também o primeiro sistema de compras de
supermercado por telefone, o Pão de Açúcar
Delivery. Posteriormente, em 1995, esse
serviço passou a ser efetuado pela Internet,
com um sistema de compras por CD ROM

e, depois, diretamente pelo site da empresa.
No final da década, entrou em ação o projeto
Consultoras de Clientes, destinado exclusi-
vamente às donas de casa com mais de 45
anos. Além disso, a rede passou a contratar
idosos, em programa de inclusão social.

Ano 2000
A empresa lança uma importante ferramenta
de comunicação, o programa de relaciona-
mento "Mais", Passa a investir também em
diferentes formas de atendimento, como
o serviço de atendente de vinhos, no qual
funcionários são treinados por um enólogo
para depois orientar os clientes na escolha
e harmonização da bebida. Atualmente, a



rede possui 162 profissionais com
essa aptidão. Nesse mesmo ano
a empresa mostra seu lado ecoló-
gico com a criação das Estações
de Reciclagem, em parceria com a
Unilever
A partir de 2005

Novamente a identidade passa
por uma reformulação, dessa vez
apresentando grafemos que indi-
cam movimento, A rede reforça sua
preocupação com o meio ambiente
e passa a comercializar sacolas
retornáveis, em parceria fechada
com o SOS Mata Atlântica, No ano
de 2007 é inaugurada a primeira loja
conceito do grupo.
Ano

Pão de Açúcar
A logomarca passa por sua sex-
ta transformação. Desenvolvida
pela FutureBrand, apresenta maior
transparência, luminosidade, formas
mais arredondadas, traço contínuo
- inspirado na imagem do infinito
- e uma cor única, o verde. A idéia é
remeter essa nova imagem ao fres-
cor dos produtos e ao calor humano
que os clientes podem encontrar
nas lojas. Dessa vez, a empresa
decidiu consultar seus consumido-
res por meio de diversas pesquisas
para saber como eles se relaciona-
vam com a marca e, depois de um
longo processo e de investimentos
de R$ 3,3 milhões, chegou ao resul-
tado final, m

O tradicional confeito Chiclets,
produzido pela Cadbury, passou por
uma revitalização e ganhou, além de
novas embalagens, fórmula com mais
tempo de sabor, O design das caixi-
nhas com duas unidades conta agora
com novos grafismos, inspirados no
grafite, e um jeito diferenciado de abrir,
no meio da embalagem. Dentro dessa
comunicação está também uma
parceria inédita com Ronaldo Fraga
para as coleções verão e inverno de
2010, As peças criadas pelo estilista

terão como mote o novo conceito da
marca. Na última edição da São Paulo
Fashion Week, por exemplo, Fraga
apresentou assessórios feitos com
caixinhas de Chiclets. As mudan-
ças estão alinhadas à estratégia da
empresa, que deseja aproximar ainda
mais o produto de jovens entre 14
e 17 anos. Para colocar em prática
todas essas mudanças, a Cadbury
investiu R$ 3 milhões, O plano de
comunicação inclui ainda campanha
nacional em TV e internet.

Coca-Cola "sabor"Ugly Betty
W Que a série "Ugly Betty" é um suces-
so mundial desde seu lançamento, em 2006,
não há dúvidas. Tanto que a Coca-Cola,
eleita uma das cinco marcas mais valiosas
do mundo em 2008 (pesquisa Millward
Brown), decidiu lançar uma edição
especial para a personagem. Inicialmen-
te, apenas os ingleses terão acesso
à versão, desenhada pela premiada
estilista Patrícia Field, da série "Sex and
The City" e do filme "O Diabo Veste
Prada". A embalagem, totalmente rosa,
traz estampa de oncinha e adesivos
para customização com imagens de
colares, laços, sapatos e, marcas de
batom. Segundo a Coca-Cola Brasil,
não há previsão para o lançamento
do "mimo" no País, "Ugly Betty" é
inspirada na telenovela colombiana
"Yo Soy Betty" e foi adaptada pela atriz
e produtora Salma Hayek,
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