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Peças criadas pela F/Nazca S&S apresentam posicionamento do grupo com inédita 
assinatura conjunta 
 
As imagens de crianças passando frutas em uma caixa registradora imaginária, abastecendo 
o carrinho de brinquedo e examinando um ursinho de pelúcia com estetoscópio marcam a 
primeira campanha institucional multibandeiras do Grupo Carrefour nos 35 anos em que 
está no Brasil. 
 
Criado pela F/Nazca S&S e produzido pela 02 Filmes, com direção de Kitty Bertazi, o filme 
"Gente grande" tem tom emocional e remete ao portfólio de negócios da holding francesa 
no Brasil, que inclui, além dos 114 pontos do hipermercado Carrefour, 376 lojas do Dia%, 
49 da rede Carrefour Bairros, 59 do Atacadão, 141 drogarias, 92 postos de gasolina e 17 
unidades das agências Turismo Carrefour e do banco que emite cartões de crédito da rede. 
Ainda neste mês será lançado um portal de comércio eletrônico para enriquecer ainda mais 
a oferta de produtos e serviços. 
 
"Há muito tempo que a gente faz um Carrefour para cada coisa que você precisa na vida" é 
a inédita assinatura conjunta das bandeiras Carrefour, Atacadão e Dia%. A ação representa 
também a primeira grande mudança na comunicação da multinacional desde que a F/Nazca 
S&S assumiu a conta no Brasil, após alinhamento global promovido com o Grupo Publicis no 
início de 2009. 
 
Positivo e acolhedor, Rodrigo Lacerda, diretor de marketing do Carrefour, destaca que a 
nova campanha se apoia nos três valores que são pilares do grupo em todo o mundo: 
positivo, acolhedor e juntos. 
 
A opção pelas crianças entre 3 e 7 anos, conta Lacerda, visa dar leveza à mensagem com 
cenas embaladas por uma trilha sonora especialmente composta e produzida pela Voicez 
que poderá vir a ser exportada para outros mercados onde o grupo francês atua. 
 
Lacerda reconhece que a campanha também desempenhará o papel de reafirmar o 
compromisso do conglomerado com seus investimentos no Brasil, ainda que isso não tenha 
sido tema do briefing, pondo uma pedra sobre rumores que circularam no ano passado de 
que o grupo poderia deixar o País, vendendo suas lojas para a rival norte-americana 
Walmart. Em vez de sair do Brasil, a meta do Carrefour é formar aqui uma rede de 750 
unidades até o fim de 2011, com investimentos da ordem de R$ 2,5 bilhões nos próximos 
dois anos. 
 
Bons momentos 
 
Paralelamente, estreiam nesta quarta-feira 3 outros três filmes assinados apenas pela 
bandeira Carrefour, a principal operação do grupo no País. Mantendo a apresentadora Ana 
Maria Braga como garota-propaganda, os filmes trazem alterações estéticas na logomarca 
da rede. 
 
Segundo Lacerda, trata-se de uma evolução no conceito que vinha sendo utilizado nos 
últimos cinco anos. Agora o alvo principal é a mulher moderna, que trabalha fora mas 
continua à frente da organização do lar. 
 
"A ideia é resgatar no consumidor o prazer de comprar e criar um vínculo emocional, 
mostrando nossas lojas como um ponto de partida para bons momentos", detalha Lacerda, 
acrescentando que a mudança na comunicação é decorrência das novas diretrizes globais, 
traçadas com ampla participação dos executivos brasileiros. 
 
Os filmes exploram o mote "Bons momentos começam aqui", com adaptações ocasionais 
como, por exemplo, "Uma boa Páscoa começa aqui". Ana Maria Braga aparecerá convidando 



o consumidor a conhecer uma história, narrada com bom humor, à qual serão incorporadas 
as ofertas da semana. "O novo posicionamento do Carrefour leva em consideração que a 
compra não é um fim em si, mas sim o meio pelo qual o consumidor busca satisfazer suas 
necessidades e, principalmente, seus desejos", complementa Fabio Fernandes, presidente 
da F/Nazca S&S. 
 
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1398, p. 18, 1 mar. 2010. 


