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Durante o mês de março o Grupo Carrefour Brasil vai trabalhar com a maior ação de marketing da 
sua história no País. A partir de um investimento de quase R$ 40 milhões, apresenta a promoção 
"Código Mágico Carrefour", em parceria com o SBT, onde vai se desenrolar parte do processo, que 
envolve o sorteio de prêmios como casas e televisores. "Escolhemos o SBT pela expertise da 
emissora com ações promocionais", diz o diretor de marketing corporativo do Carrefour, Rodrigo 
Lacerda.  
 
A ação, que terá duração de um mês, deverá elevar as vendas da empresa em 20%, segundo 
Lacerda. "Fizemos a mesma ação em outros países e até a emissora registrou aumento de sua 
audiência", comenta. O SBT não revelou a previsão de crescimento em percentual para a sua 
audiência no período em que "Código Mágico Carrefour" estará no ar. O total em prêmios a ser 
distribuído soma R$ 3,5 milhões, divulga o Carrefour.  
 
A promoção, que conta com as apresentadoras Ana Maria Braga e Hebe Camargo à frente da 
divulgação, tem um fase de aquecimento a partir desta sexta-feira e se inicia em 1 de março, com 
fim no dia 31 do mesmo mês. Seis mil itens de 169 diferentes fornecedores - que ajudam a 
bancar os custos - estão envolvidos na promoção. Não haverá rodízio de produtos durante a 
promoção.  
 
Ou seja, a cada R$ 15 em compras - dos itens que estão na ação, vale lembrar - o consumidor 
ganha um cupom criptografado que, em contato com uma luz vermelha emitida durante a 
programação do SBT, revela se vale ou não um prêmio. Trata-se de um pequeno círculo que 
estará no canto direito, embaixo, na tela da TV.  
 
"Desde o ano passado mudamos a nossa comunicação e este é o resultado da nova postura da 
empresa", afirma Lacerda, referindo-se à concorrência agressiva no marketing e à disposição para 
que o consumidor não perca o "interesse" em gastar nos supermercados.  
 
Em 2005 o Carrefour estreou com agência nova, porque, no Brasil, desistiu de seu alinhamento 
mundial com a Publicis, ao contratar a AlmapBBDO. O Carrefour, que já teve como garoto-
propaganda o jogador Ronaldo Fenômeno, passou a adotar a imagem de Ana Maria Braga. 
"Apesar de trabalharmos muito fortemente com Hebe Camargo nesta promoção, Ana Maria 
continua sendo a representante da marca", esclarece Rodrigo Lacerda.  
 
Para esta promoção, haverá filmes de divulgação na Record e na Rede Globo, protagonizados 
somente por Ana Maria, que não cita a emissora de Silvio Santos nas peças. No SBT, por sua vez, 
haverá 147 aparições do círculo vermelho durante um mês, durante a programação. Cada uma 
das aparições vai durar sete minutos.  
 
Este círculo somente não estará em filmes ou atrações não produzidas pelo SBT, que se mostra 
animada com a possibilidade de assegurar o segundo lugar em audiência, posição ameaçada pela 
Record.  
 
A distribuição de prêmios é para animar mesmo o consumidor - são 20 casas, 20 TVs de plasma 
de 42’, 20 caminhões de prêmios, vales-compra, entre outros itens. "O mercado está muito igual. 
Faltava uma promoção diferenciada como esta", julga Lacerda, ao informar ainda que o Carrefour 
patenteou o modelo promocional, já testado em outros países com sucesso. A AlmapBBDO é a 
agência responsável por organizar publicitariamente o projeto no Brasil.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 fev. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


