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Os gigantes do varejo têm investido cada vez mais nas promoções para compras realizadas com 
cartões, seja no conceito fidelidade ou crédito, como forma de fidelizar os clientes sem deixar de 
desenvolver um relacionamento lucrativo com eles. A iniciativa tem dado tão certo que as lojas 
Pão de Açúcar já dispõem de 5 milhões de cartões fidelidade (cartão Mais) no mercado 
consumidor. O cartão de crédito Carrefour , já é utilizado por 4 milhões de consumidores na hora 
das compras e, na rede Angeloni , supermercado de médio porte que atua em Santa Catarina e no 
Paraná, o cadastro de clientes que têm cartão de crédito da marca chega a 330 mil usuários.  
 
Pioneiro na aquisição de cartão de relacionamento, o Pão de Açúcar lançou há três anos três anos 
o Mais. Segundo a diretora de marketing, Carla Stinchi, os 2 milhões de famílias cadastradas no 
cartão fidelidade Pão de Açúcar Mais já são responsáveis por 26% dos tíquetes de compras nas 
lojas, representando 45% do faturamento das praças por onde circula o cartão, ou seja nos 
estados de São Paulo, Ceará, Piauí, Brasília, Rio de Janeiro, Paraíba e Pernambuco.  
 
Em fevereiro passado, o Pão Açúcar criou o cartão Mais com crédito. No lançamento do produto 
foram investidos R$ 5 milhões.  
 
Carla denomina as lojas Pão de Açúcar como sendo de vizinhança, devido à proximidade que 
mantém com o cliente. “Observamos as necessidades individuais de cada consumidor”, disse ela, 
enquanto participava ontem de palestra sobre o tema Como o Varejo se Comunica com o 
Consumidor, realizado na sede da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) , em São 
Paulo.  
 
Com o cartão fidelidade, a rede tem estreitado sua relação com o cliente, observou a executiva, 
por oferecer uma série de vantagens, como descontos especiais de 100 produtos todos os meses, 
além de premiações esporádicas, na forma de mercadorias e brindes, além de promoções ao 
longo do ano.  
 
Na rede Angeloni, que possui 19 lojas, sendo 18 em Santa Catarina e uma em Curitiba (PR), o 
cartão de crédito com a logomarca da empresa, lançado em 1998, conta com a adesão de 4,5 mil 
clientes ativos ao mês, de acordo com o diretor de operações, Roberto Angeloni.  
 
Para atrair mais adeptos, a empresa oferece 68 dias para o pagamento de compras sem cobrança 
de juros. O titular também fica isento de pagar a primeira anuidade.  
 
Já na rede Carrefour, as compras com cartão de crédito ou fidelidade representam hoje 30% das 
operações realizadas nas 80 lojas com bandeira da marca e nas 108 da divisão Champion .Os 
cartões possibilitam também às empresas conhecer os hábitos de compra de cada cliente. Com 
isso, as redes podem intensificar as ofertas de acordo com a expectativa de consumo por região 
de atuação.  
 
Sobre esse assunto Roberto Angeloni observou que a linguagem utilizada nos diferentes formatos 
das lojas da rede (vizinhança, supercenter e supermercado) é o mesmo. “O que diferenciamos é o 
mix de produtos”, ponderou o empresário, dizendo que a meta da companhia está “na busca 
incessante por novos itens e serviços”.  
 
Um total de 60% dos consumidores da empresa pertencem à classe B, 30% à C e 10% à A. 
Segundo Angeloni, o público mais “incipiente” concentra-se na unidade de Curitiba, inaugurada 
em novembro do ano passado.  
 
Por sua vez, o Pão de Açúcar para motivar ainda mais as compras em suas instalações investiu 
nos últimos dois anos R$ 200 milhões. “A gente quer que a obrigação de fazer compra se torne 



um ato agradável” afirmou Carla Stinchi, para quem a principal forma de comunicação com o 
cliente está na própria loja, ou seja no nível de atendimento oferecido ao público. Com esse 
objetivo, segundo ela, o Pão de Açucar mantém em seus 212 pontos-de-venda profissionais 
específicos para cada departamento, como especialistas em vinhos e hostess (recepcionista).  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 11 jun. 2003. 


