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Rede investe R$ 6 milhões na superprodução "O Mágico de Oz" para presentear clientes. A rede 
de supermercados Pão de Açúcar (a principal do Grupo Pão de Açúcar) vai investir R$ 6 milhões 
na montagem brasileira da superprodução musical "O Mágico de Oz", um dos espetáculos de 
maior público da Broadway em todos os tempos. A peça será o elemento central de uma ampla 
campanha de marketing voltada especialmente para os mais de 5 milhões de clientes que utilizam 
os cartões de relacionamento da rede, o "Mais", que terão o espetáculo quase como exclusivo 
durante os primeiros 45 dias de exibição.  

O Pão de Açúcar Mais é o primeiro cartão de relacionamento do varejo do País. As compras com 
ele correspondem a 45% do faturamento das cidades onde já foi implantado (São Paulo, Ceará, 
Paraná e Distrito Federal). Seus clientes são 62% do sexo feminino, 42% das classes A/B e 
freqüentam as lojas pelo menos quatro vezes por mês. São 2 milhões de cartões que, utilizados 
por mais de uma pessoa de cada família, somam o total de 5 milhões de clientes. O programa foi 
lançado há três anos e segundo a diretora de marketing da rede, Carla Stinchi, além da 
fidelização, "o cartão contribui, por meio dos dados que permite coletar, para desenvolver ações 
dirigidas e adequação de produtos e serviços da rede".  

A campanha é dirigida para o estado de São Paulo, onde estão 129 das 205 lojas da bandeira no 
País (as outras ficam no Rio de Janeiro, com 11 lojas; Nordeste com 31 lojas e Brasília e Paraná, 
com 12 cada). No ano passado, o faturamento da rede foi de R$ 3,8 bilhões. Investiu R$ 200 
milhões em modernização de suas filiais nos últimos dois anos, incluindo uma experiência pioneira 
de auto-atendimento na unidade da avenida Ricardo Jafet, em São Paulo. Ao todo são 18.970 
funcionários. A rede é voltada especialmente para as classes A/B.  

A centenária história da garota Dorothy e seu cachorro Totó, de "O Mágico de Oz", foi escolhida 
depois de meses de pesquisa. Segundo o VP de Planejamento e Operações da Synapsys Marketing 
& Mídia (agência idealizadora do projeto), Giovanni Rivetti, a história "atravessa uma forte onda 
de renascimento em todo o mundo". Rivetti cita como exemplos os investimentos de mais de US$ 
860 milhões na criação de um parque temático em Kansas/EUA e ainda a recente regravação da 
música-tema "Somewhere over the Rainbow" por artistas como o guitarrista Eric Clapton. O livro 
vendeu 3 milhões de exemplares no Brasil nos últimos 4 anos. "Além disso, o tema cai como uma 
luva no slogan do Pão de Açúcar que é ‘Lugar de gente feliz’".  

A campanha vai envolver uma grande ação promocional durante os seis meses previstos de 
espetáculo, incluindo distribuição de convites grátis, descontos na bilheteria, brindes alusivos à 
peça, eventos em loja e atividades educacionais dirigidas ao público infantil, entre outros. Durante 
os meses de setembro e outubro a campanha será desenvolvida também dentro das lojas que 
serão usadas como extensão dos palcos: os clientes, por exemplo, poderão cruzar, entre as 
gôndolas do supermercado, com personagens da peça. Haverá banners, cartazes e os pontos-de-
venda serão adornados por um layout desenhado especificamente para o evento. Atrações como 
fotos instantâneas em "gigantografias" compõem a superpromoção.  

Rivetti define o projeto como "um modelo conhecido mundialmente como "branded-show", ainda 
inédito no mercado brasileiro de customização do entretenimento como ferramenta de mídia e 
relacionamento. A idéia é proporcionar uma experiência real e emocionante entre a marca e seus 
consumidores."  

Parceria com fornecedores  

A campanha do Pão de Açúcar terá a parceria das empresas 3M, Nívea, União e Credicard, que 
terão noites e setores exclusivos no teatro, material promocional, ações in-store, distribuição de 



brindes, etc. A mecânica da promoção garante ainda um forte estímulo de vendas aos parceiros: o 
cliente do cartão de relacionamento do Pão de Açúcar que fixar compras acima de R$ 150, 
incluindo no carrinho os produtos das empresas participantes, ganha um par de ingressos para o 
espetáculo. E os que pagarem com cartão Credicard receberão ingresso adicional.  

Segundo o diretor de operações do Pão de Açúcar, Paulo Gualtieri, a associação do grupo com os 
produtores do espetáculo - a Synapsyse e a Black & Red - difere do simples patrocínio. A rede 
deterá todos os direitos de imagem sobre o tema e passará a distribuir, a partir do dia 1 de 
setembro, por meio de uma grande promoção em suas lojas, 120 mil ingressos para as primeiras 
50 apresentações da peça em São Paulo. Nos primeiros 45 dias de apresentação, os espetáculos 
serão exclusivos para os clientes do cartão "Mais". Uma parcela adicional de 20 mil ingressos será 
colocada à venda e os portadores do cartão de relacionamento podem adquiri-los com desconto 
de 30%.  

Detalhes da peça  

O espetáculo "O Mágico de Oz" envolve mais de 200 profissionais, entre eles 50 atores e músicos, 
mais de 180 figurinos, 35 trocas de cenários, 28 toneladas entre cenários e equipamentos, muita 
pirotecnia e efeitos visuais que incluem cenas como as do ciclone, em que dois ventiladores de 
alta potência varrem o palco, e dos macacos alados que voam sobre a platéia.  

A direção será de Billy Bond, da Black & Red, responsável por outras versões da Broadway no 
Brasil como "A Bela e a Fera", "Les Miserables", "Rent" e "O Beijo da Mulher Aranha". A adaptação 
dos diálogos e a trilha sonora são do músico Cláudio Botelho. A apresentação, a partir do dia 18 
de setembro, será no Via Funchal, casa de espetáculos paulistana considerada por técnicos 
internacionais como ideal para grandes musicais por seus recursos cênicos.  
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