
Porque investir na criação de um aplicativo 
para acessar o Pão de Açúcar Delivery via 
celular ou tablet? 
Esseéumaplicativomultiplataformadem-commerce 

que tornou possível aos nossos clientes realizarem suas 
compras por meio de smartphones e iPad. Assim, os 
usuários do aplicativo, desenvolvido nas mais diversas 
plataformas mobile, têm acesso a funcionalidades e serviços 
disponíveis no site do Pão de Açúcar Delivery, como busca 
de produtos, listas prontas, listas personalizadas, receitas 
e últimas compras realizadas, além de um localizador de 
lojas. Para acessar o Pão de Açúcar Delivery Mobile, basta 
baixar o aplicativo por meio da loja virtual disponível para 
cada um dos sistemas operacionais e se cadastrar. Esse 
case foi produzido pela MobMidia, empresa do Grupo 
Pontomobi, especializada no desenvolvimento de aplicativos 
multiplataformas e mobile sites. 

Este foi o maior case de mobile marketing 
desenvolvido pelo Pão de Açúcar? 
Sim. O retorno com o Pão de Açúcar Delivery 
mobile tem sido excelente tanto para o grupo 
quanto para quem compra e se relaciona com 

a marca. O aplicativo está disponível para plataformas 
iPhone, IPad, Android, Windows Mobile e mobile site. 
Desde o lançamento total de todas as plataformas, em 
setembro, estamos tendo resultados excepcionais. 

Como o Pão de Açúcar tem trabalhado o 
tema mobilidade em seu planejamento 
de marketing? 
Em 2010, ampliamos nossos investimentos em 

plataformas móveis, com o lançamento de aplicativos. 
Nessa linha, nós lançamos o Torcida Extra, um 
aplicativo que trazia conteúdo, tabelas de jogos da 
Copa do Mundo, localizador de lojas e as promoções 
da bandeira integrando uma ação de comunicação 
360°. Recentemente, também criamos um aplicativo do 
Pão de Açúcar Delivery, focado em m-commerce, que é 
um dos pioneiros desse segmento no mercado. 

Quando o departamento de marketing 
do Grupo Pão de Açúcar passou a 
direcionar suas ações para o mundo 
digital? 

Desde 2008 apostamos no segmento. Começamos com 
as mecânicas de ações via SMS e desde o final de 2009 
temos trabalhado no desenvolvimento de aplicativos 
para equipamentos móveis. 

Como a companhia entende 
o mobile marketing? 
Vemos o mobile marketing com um futuro muito 

próspero, assumindo o papel de importante ferramenta 
de fidelização e relacionamento com o cliente. Estamos 



acompanhando o comportamento do consumidor, 
que é cada vez mais multicanal. E as pesquisas 
indicam que em poucos anos teremos mais acesso 
à internet pelo celular do que pelo computador. Por 
isso investimos no canal visando estar cada vez mais 
próximos do nosso cliente, oferecendo, através do 
mobile marketing, serviços customizados, informação 
e entretenimento. 

O que representa o mobile marketing 
dentro do planejamento de marketing 
do Pão de Açúcar? 
Não posso revelar números, mas asseguro 

que a verba de mobile está crescendo e terá uma 
participação cada vez maior no budget da marca. 

Quantos cases de mobile marketing 
já foram desenvolvidos pelo Pão de 
Açúcar no Brasil? 
Podemos destacar o case do Extra, que em 

2010 foi patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Nós 
lançamos uma campanha bastante completa em todos 
os meios de contato com o consumidor, incluindo 
internet, mobile site e um aplicativo para iPhone. O 
aplicativo do '"Ibrcida Extra" trazia conteúdo, tabelas 
de jogos da Copa do Mundo, jingle, localizador de 
lojas e as promoções da marca. 

Quais as vantagens oferecidas pelo 
mobile? 
Destaco dois pontos: através desse canal 
conseguimoslevaraoconsumidorinformações 

baseadas na sua geolocalização, sendo muito mais 
assertivos com segmentação e personalização das 
ofertas/ informações. Esta é uma plataforma que traz 
uma relação de consumidor/marca muito próxima, 
na qual a marca pode explorar questões de serviços, 
conteúdos e games e construir um vínculo importante 
com o consumidor. 

Quantas ações de mobile marketing o 
grupo vai realizar em 2010? 
Ainda não podemos detalhar as ações, mas 

com certeza teremos mais projetos nessa frente. 

Quais as expectativas para 2011? 
As expectativas são altas. 
Queremos trazer o mobile com mais 
força para nosso negócio. 
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