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Uma parceria de peso está se desenhando para entrar na disputa pela rede de supermercados 
Bompreço, colocada à venda pela multinacional holandesa Royal Ahold. O grupo Pão de Açúcar, 
líder do setor de supermercados no país, e a Credicard, uma das maiores administradoras de 
cartões de crédito, estudam fazer uma proposta em conjunto para tentar arrematar a rede, que 
opera em nove estados do Nordeste, com 119 lojas.  
 
Segundo o Valor apurou, a idéia é que, caso a proposta do "consórcio" seja a vencedora -espera-
se que Carrefour e Wal-Mart também façam ofertas-, o Pão de Açúcar ficaria apenas com a 
operação do supermercado propriamente. Caberia à Credicard assumir a HiperCard, a 
administradora de cartões de crédito do Bompreço.  
 
Segundo fontes ligadas às negociações, a parceria só se concretizará se, depois de analisar os 
números do Bompreço, Pão de Açúcar e Credicard chegarem a um acordo sobre quanto vale cada 
negócio. Na terça-feira, o prospecto contendo as informações financeiras da rede nordestina 
começou a ser distribuído aos interessados pelos consultores do Ahold, o banco ABN-Amro, 
também holandês.  
 
O HiperCard sempre foi uma ferramenta importante para o Bompreço , a maior rede do Nordeste, 
cujo programa da fidelização dos clientes, o BomClube, é considerado um dos casos mais bem-
sucedidos do mundo. Segundo cálculos da Merrill Lynch, seu valor, individualmente, pode chegar 
a R$ 358 milhões. Com mais de 2 milhões de cartões, a HiperCard é a maior administradora do 
Nordeste. Por conta dessa posição de liderança regional, já se esperava que o negócio mobilizasse 
as principais companhias do setor do país.  
 
Dentro da estratégia do grupo Pão de Açúcar, a parceria também faz todo o sentido. A empresa já 
opera com terceiros os cartões de crédito com as bandeiras de suas redes de supermercado. O 
Carrefour, diferentemente, tem a sua própria administradora de cartões e considera esse um 
negócio estratégico por conta dos ganhos financeiros.  
 
Consultada, a Credicard informou que não faria declarações sobre o assunto. O Pão de Açúcar 
também não se manifestou.  
 
Para aquisição do Bompreço, o Pão de Açúcar também está negociando com o seu sócio francês, o 
Casino. A múlti francesa tem o direito de elevar sua participação no capital ordinário da varejista 
dos atuais 25% para 40%, fortalecendo o caixa do grupo para a compra do Bompreço. "O Casino 
tem até 2005 (para exercer o direito)", afirmou ontem Abilio Diniz, controlador do Pão de Açúcar, 
que esquivou-se de fornecer maiores informações sobre as negociações com a rede francesa.  
 
Envolvida em escândalos contábeis, a Ahold decidiu colocar seus ativos na América do Sul à venda 
para abater parte de seu alto endividamento. A Merrill Lynch avalia os ativos do grupo no Brasil 
em cerca de R$ 1,8 bilhão, ou US$ 600 milhões.  
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