
Pão de Açúcar e Credicard acertam parceria  
  
Empresas lançam cartão de crédito com benefícios para ser usado no País e exterior 
  
O Pão de Açúcar e a Credicard lançam esta semana em parceria um cartão de crédito para ser 
utilizado nas lojas da rede e em mais de 650 mil estabelecimentos filiados à Mastercard no País e 
mais de 14 milhões no exterior. O cartão incorpora uma série de benefícios e será utilizado 
estrategicamente pela bandeira Pão de Açúcar para diferenciar a rede de varejo da concorrência e 
aumentar sua base de clientes. "Em um ano queremos captar 200 mil contas", diz o gerente de 
cartões e serviços financeiros do grupo, Edison Raposo.  
  
A idéia é utilizar os atrativos oferecidos pelo cartão como sorteios de prêmios, programas de 
incentivos e descontos para fidelizar o consumidor e futuramente, com base nos seus hábitos, 
descobrir até mesmo o que ele prefere comprar em concorrentes. "O cartão pode ser utilizado em 
qualquer loja filiada à Mastercard o que poderá nos oferecer muitas informações", diz Raposo.  
  
A Credicard e o Pão de Açúcar investiram R$ 5 milhões no lançamento do produto, que terá um 
layout diferenciado em relação aos outros cartões de crédito tradicionais. Ele terá a lateral direita 
arredondada e será emitido em plástico transparente, a partir do próximo mês. O cartão terá as 
versões Nacional, Internacional e Gold, para um público com renda mínima a partir de R$ 500. O 
produto começa a ser oferecido a uma base de 130 mil clientes portadores do antigo cartão de 
crédito Pão de Açúcar, utilizado em todas as lojas do grupo. O novo cartão complementa a família 
de cartões da rede, que conta também com o cartão Pão de Açúcar Mais, de fidelidade, e o outro 
com crédito administrado pela ABN-Amro Bank apenas para compras nas lojas da rede. O cartão 
de relacionamento Mais tem 5 milhões de clientes cadastrados.  
  
Para a gerente de marketing do programa, Daniela Simi, o maior atrativo do novo produto, 
denominado Pão de Açúcar Mais Credicard, serão seus benefícios. Quem utilizar o cartão em uma 
das 187 lojas da rede concorrerá a partir de abril, mensalmente, a compras no supermercado no 
valor de R$ 500.  
  
Todas as compras são convertidas em pontos. Cada R$ 1 gasto em qualquer estabelecimento 
filiado à Mastercard vale um ponto, e com 4 mil pontos o cliente terá R$ 100 para gastar em 
compras no Pão de Açúcar. Será concedido um seguro-alimentação no caso de falecimento do 
titular do plástico.  
  
No último levantamento do Pão de Açúcar, no terceiro trimestre de 2002, as vendas com cartão 
de crédito do grupo representavam 31,6% do faturamento.  
  
Números de mercado da Credicard revelam a importância do cartão nos gastos com alimentos. 
Em 1999 as despesas de alimentação (basicamente supermercados) pagas com cartão 
representavam 18%, e no ano passado, 26%.  
  
As vendas brutas no Grupo Pão de Açúcar em janeiro foram de R$ 1,014 bilhão,o que representou 
um crescimento de 23,9% ante janeiro de 2002. Na comparação com as mesmas lojas, as vendas 
líquidas cresceram 10%, sendo que todas as bandeiras do grupo, exceto o Extra Eletro, tiveram 
taxas de crescimento bastante próximas à média da companhia. Segundo a empresa, os 
consumidores mantiveram uma postura cautelosa, o que favoreceu a venda de alimentos em 
detrimento de produtos de maior valor agregado. 
  
Fonte: O Estado de São Paulo - 11/2/2003
 


