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As maiores redes de supermercados do País o Carrefour e o Pão de Açúcar começam a travar uma 
"guerra" de campanhas que vão da contratação do jogador Ronaldo, do Real Madrid, da Espanha, 
ao sorteio de carros, casas, apartamentos à promoções com juros. Numa ação inédita, o Carrefour 
está finalizando os acertos para o uso de imagem de Ronaldinho, o Fenômeno, em suas 
campanhas no Brasil. O anúncio deve sair nos próximos dias. Até hoje apenas o ator Miguel 
Falabella foi o garoto-propaganda do Carrefour e, por um período curto.  
 
O diretor-executivo do Carrefour, Gildásio Brito do Nascimento, revela que o craque quem 
procurou a rede e que há três meses vem negociando com Ronaldinho. O lateral esquerdo 
Roberto Carlos, do mesmo time, também teria chegado a mostrar interesse na parceria.  
 
Nascimento não revela o valor do contrato e desmente especulações de que o negócio ficaria em 
torno de 2,5 milhões. Ele também não informa o tempo de duração da parceria, mas deixa claro 
que deve ser um contrato de longo prazo, superior a um ano.  
 
O Carrefour tem como estratégia investir mais pesado em ações de mídia para enfrentar a 
concorrência. Hoje a rede começa uma agressiva campanha de aniversário. que termina no dia 21 
de setembro, com reduções de 20% nos preços de três mil produtos, corte de juros e o sorteio de 
28 automóveis Celta. A rede vai investir R$ 20 milhões na campanha, 30% a mais do que no 
mesmo período do ano anterior e espera um incremento de 20% nas vendas.  
 
Outra ação será a redução das taxas de juros de produtos de bazar e eletrodomésticos para 
0,99% ao mês em prazos de 10 pagamentos. O foco é a fidelização de clientes que utilizam o 
cartão Carrefour no crediário e a ampliação da base de consumidores. Hoje o cliente do cartão 
representa 32% das vendas do supermercado.  
 
O Pão de Açúcar dá o troco para seu maior concorrente com duas grandes campanhas, a partir de 
hoje, envolvendo as bandeiras Extra e Comprebem Barateiro. O Extra vai sortear 10 casas até o 
dia 30 de setembro para cada R$ 30 em compras. Também reduz seus juros para 0,95% ao mês 
no cartão, para prazos de 10 meses. O Barateiro investe mais alto, em parceria com fornecedores, 
e anuncia o sorteio de 34 apartamentos de um único prédio, em fase final de construção, no 
Campo Limpo. A intenção é a mesma do Carrefour:  
 
fidelizar e aumentar sua base de cartões.  
 
O diretor do Carrefour nega retração nas vendas e diz que a rede teve um crescimento nominal de 
10% no primeiro semestre. "Não tem retração, mas um consumo mais ou menos selecionado." A 
empresa está começando a negociar as compras de fim de ano e, segundo Nascimento mesmo 
com um aumento de demanda dificilmente as indústrias deverão forçar aumentos de preços. No 
ano passado, explica, a pressão veio das dificuldades do cenário político e econômico.  
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