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A rede de supermercados Carrefour parece ter aprovado a fórmula de adotar personalidades em 
suas campanhas publicitárias. Dessa vez, no entanto, a aposta teve um aporte ainda maior. O 
atacante da seleção brasileira de futebol e do Real Madrid, Ronaldo Nazário, assinou um acordo 
com a empresa francesa, a qual tem o direito de usar a imagem do craque durante os próximos 
15 meses. "O acordo diz respeito apenas ao Carrefour no Brasil, mas não significa que não teve 
que ter a aprovação da matriz", diz o diretor de marketing, Alfredo E. Cernic.  
 
Em coletiva à imprensa, os executivos da rede - que em 2003 completa 28 anos de Brasil - foram 
questionados sobre o valor do contrato, que seria de € 2 milhões, mas não houve confirmação 
oficial. "Cláusulas nos impedem de falar em números", explica o diretor-executivo do Carrefour, 
Gildásio Brito do Nascimento. "Um montante vai para o Real Madrid, como parte do acordo", diz 
Ronaldo, sem esclarecer os percentuais. A empresa também não divulga quais são as suas reais 
pretensões com a campanha - leia-se aumento de market share, por exemplo, em números 
declarados. Afirma apenas que "se trata da união da imagem de uma personalidade bastante 
popular com a de uma rede procurada por consumidores de todas as classes sociais".  
 
A campanha com a imagem de Ronaldo começa em outubro, segundo Cernic, diretor de 
marketing. No período de 15 meses, a expectativa é de que sejam gravados seis comerciais de 30 
segundos cada. O jogador do Real Madrid, no entanto, só aparece quando a propaganda for 
institucional. "Ronaldo não estará ligado a nenhum dos produtos e sim ao próprio Carrefour", 
afirma Nascimento. As negociações com o jogador duraram cerca de quatro meses.  
 
O presidente e CEO da Publicis Salles Norton, Euler A. Matheus, agência responsável pelas 
campanhas publicitárias do Carrefour, diz que a idéia é que os filmes sejam gravados no Brasil. 
"Se precisarmos fazer algo fora não há problemas, pois estamos falando de um alinhamento 
mundial", comenta Matheus. De acordo com Cernic, não há um plano de mídia exatamente 
definido para esses 15 meses. "Para a estréia haverá uma ação forte, que depois fica mais tímida. 
Vamos alternando, sempre que a ocasião pedir, como em épocas de promoção", conta o diretor 
de marketing.  
 
Segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o Carrefour fechou 2002 com 
um faturamento de R$ 10 bilhões e a segunda posição no ranking do setor, com 12,6% das 
vendas. A liderança é o Grupo Pão de Açúcar - faturamento de R$ 11,6 bilhões e participação de 
14,6%.  
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