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Com milhares de pessoas circulando todos os dias por seus corredores, os supermercados 
descobriram que podem ser também um atraente veículo de comunicação. A venda de espaço 
para publicidade nas lojas vem se dando de forma cada vez mais organizada e centralizada, 
transformando-se em um negócio lucrativo para as varejistas. 
 
E as redes já começam a procurar a experiência de profissionais de comunicação para alavancar 
esse novo filão. O Bompreço, a maior rede de supermercados do Nordeste, controlada pelo grupo 
holandês Royal Ahold, acaba de contratar a empresa Office Shopping, especializada na 
comercialização de espaço publicitário em shopping centers. Para o projeto, a agência associou-e 
a Fred Rufilo, um ex-diretor comercial da Rede Globo. 
 
A Tesco, rede britânica de supermercados, anunciou na semana passada que planeja até mesmo 
criar uma emissora privada de televisão, para levar seus próprios programas nas suas lojas e 
explorar ainda melhor esse novo filão com a venda de anúncios. A idéia, porém, não é nova. 
 
Segundo o diretor de marketing institucional do grupo Pão de Açúcar, Eduardo Romero, a 
empresa já teve, a cerca de 15 anos atrás, um canal próprio, dirigido para suas lojas, que se 
chamava "TV Doçura". O grupo prefere hoje investir em rádio, com uma programação sob medida 
para os seus supermercados. 
 
A "TV Doçura" não existe mais, mas a forma de exploração do espaço publicitário bem como do 
potencial de comunicação dos pontos-de-venda vem se profissionalizando cada vez mais. No Pão 
de Açúcar, ela já se transformou em uma produto, batizado de "Supermídia". 
 
"Não acredito que os supermercados irão disputar o mercado de mídia com os veículos de 
comunicação existentes. A tendência é a combinação dos diversos meios de propaganda, de forma 
integrada", afirma Romero. 
 
Ele cita o exemplo da campanha "Super 15" da Telefónica. A operadora firmou um contrato de 
exclusividade de propaganda nas lojas do grupo Pão de Açúcar. O marketing nos supermercados, 
porém, fez parte de um pacote estratégico de mídia, que envolveu outros veículos de 
comunicação. 
 
Segundo Cristiano Tassinari, diretor da Office Shopping, a comercialização do espaço publicitário 
no varejo de forma organizada abre o leque de potenciais anunciantes, como bancos e empresas 
de telecomunicações. 
 
A agência, que também firmou um contrato com o Sonae, líder em supermercados na região Sul 
do país, fechou o ano de 2002 com uma receita de R$ 40 milhões, bem superior aos R$ 25 
milhões registrados em 2001. 
 
"Esse é um negócio ainda muito novo no Brasil", afirma Fred Rufilo, que associou-se à agência 
Office Shopping no projeto do Bompreço. 
 
O executivo, que trabalhou por cerca de cinco anos na Rede Globo, decidiu apostar nesse novo 
nicho, os supermercados, que começa a abrir novas oportunidades para profissionais de mídia. 
 
Os shopping centers, afirma Tassinari, vêm explorando há mais tempo esse filão. Estima-se que a 
venda de espaço publicitário já represente cerca de 15% da receita dos shoppings. 
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