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A rede de supermercados CompreBem, do Grupo Pão de Açúcar, inicia hoje uma nova 
campanha na TV, tendo como estrela a atriz Marieta Severo. Assinado pela PA Publicidade, 
agência interna do Pão de Açúcar, o filme será veiculado em emissoras de TV aberta (Rede 
Globo, SBT e Record), com inserções durante as novelas e programas jornalísticos que tenham 
como público-alvo a mulher da classe média popular.  
 
No comercial, a atriz falará da promoção "Rosadinha", um smile (carinha) feminino, cor de 
rosa, que identificará nas 165 lojas do CompreBem em São Paulo (capital, interior e baixada 
santista) as ofertas especiais. A promoção, que vai vigorar em todo o mês de julho, será a 
versão paulista do que é feito há 22 anos pela rede de supermercados Sendas, no Rio de 
Janeiro, com 65 lojas. Lá, a "Rosadinha" é famosa e em vendas só perde para o Natal.  
 
O mesmo comercial será veiculado no Rio, mas no lugar de Marieta Severo entram "as 
economistas", donas-de-casa contratadas pela rede Sendas para mostrar e orientar as 
consumidoras em suas compras. Segundo o diretor-executivo de unidade de negócios das 
bandeiras CompreBem e Sendas, Hugo Bethlem, o investimento, só na parte de comunicação, 
das duas redes é de R$ 4 milhões.  
 
"As ações conjuntas permitem a otimização dos custos, possibilitando oferecer ao nosso 
consumidor (85% mulheres) preços mais atraentes. Trabalhamos nas duas bandeiras com o 
mesmo perfil de comprador - da classe média popular, com renda variável entre R$ 500 e R$ 3 
mil," informa Bethlem.  
 
O executivo prevê um aumento nas vendas das duas bandeiras entre 10% e 15% em relação a 
julho do ano passado e entre 15% e 20% na comparação com um mês normal. "Além da 
"Rosadinha" em São Paulo, também iniciamos a publicação da revista Sendas, a exemplo do 
que já é feito pelo CompreBem, as lojas estão sendo adaptadas para um mesmo modelo, 
privilegiando a dona-de-casa que não tem tempo para compras. Nossa meta é fazer com que 
cada vez mais as bandeiras CompreBem e Sendas caminhem juntas com maior eficiência 
operacional e assim oferecer produtos mais baratos", completa Bethlem.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 


