
Sorteios de carros e apartamentos para movimentar as lojas  
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As redes de supermercados Carrefour e Pão de Açúcar lançam novas campanhas para atrair e 
manter clientes, oferecendo vantagens que ultrapassam a barreira do preço. Taxas de juros 
reduzidas e sorteio de produtos fazem parte das facilidades que os clientes vão encontrar nos 
próximos meses.  
 
Para comemorar seu 28 aniversário no País, o Carrefour aproveita a tendência de queda das taxas 
de juros para lançar uma estratégia que combina redução de taxas, sorteio de carros e oferta de 
preços mais baixos. A partir de hoje, todas as 82 lojas da rede vão comercializar 3.500 itens de 
produtos eletrodomésticos e de bazar com taxa de juros de 0,99% ao mês, para pagamento em 
até dez vezes com o Cartão Carrefour.  
 
Os demais itens das seções de eletrodomésticos e bazar terão taxa de juros de 1,95% ao mês, 
até 21 de setembro.  
 
Segundo Gildásio Nascimento, diretor executivo da rede, o objetivo é puxar para baixo os juros 
praticados pelas instituições financeiras. "Queremos conseguir um aumento de 20% em volume 
de vendas neste período de aniversário, em relação ao anterior", diz Nascimento.  
 
Para movimentar as lojas, a rede vai sortear 28 automóveis novos Celta (da General Motors) 
entre os clientes que fizerem pagamentos acima de R$ 40,00 nas lojas Carrefour e Champion. 
Além disso, a rede terá pelo menos 3 mil produtos em promoção, que custarão 20% a menos em 
relação aos preços médios praticados pelas lojas. "É uma megapromoção que pretende atrair e 
manter um maior número de clientes", diz o diretor de marketing Alfredo Cernic.  
 
Pão de Açúcar  
 
Enquanto o Carrefour aposta no sorteio de carros para conquistar mais clientes, o Pão de Açúcar 
atinge o ponto fraco do consumidor brasileiro: o desejo da casa própria. Numa ação simultânea, 
as bandeiras CompreBem Barateiro e Extra vão sortear vários imóveis entre os seus clientes.  
 
O CompreBem Barateiro vai oferecer um prédio inteiro, com 34 unidades, cujos valores estão em 
torno de R$ 60 mil, de um edifício que faz parte de um condomínio no bairro do Campo Limpo, em 
São Paulo, informa Alexandra Jakob Santos, gerente de marketing da empresa: "A promoção está 
sendo planejada há pelo menos seis meses, para começar em setembro e ir até o Natal, quando 
terá seu ponto mais alto com o sorteio de mais de 20 apartamentos". Segundo ela, a promoção é 
simples e inclui fornecedores como Nestlé, Coca-Cola, Assolan e Johnson & Johnson.  
 
A cada R$ 20,00 em compras, com pelo menos dois produtos das marcas participantes, o cliente 
ganha um selo, que deverá ser colado numa cartela a ser retirada na loja. A cada grupo de três 
selos, o cliente ganha um cupom para depositar na urna da promoção. A campanha vai começar 
hoje e terá duração de quatro meses, com o sorteio mensal de três apartamentos.  
 
Já o Extra optou por uma promoção diferenciada e mais agressiva. Além do sorteio de imóveis, a 
empresa reduziu de 1,99% para 0,95%, os juros para compras com os cartões Extra, em até 10 
vezes, de toda sua linha de produtos de bazar e eletrodomésticos.  
 
A empresa, que no último mês realizou diversas ações pontuais (algumas com redução dos juros) 
para movimentar categorias exclusivas, já conseguiu bons resultados. Segundo Luiz Carlos Costa, 
diretor de operações do Extra, o setor de eletrodomésticos, com taxas menores, cresceu 20% em 
vendas na base de junho para agosto.  
 



No dia 12 de outubro, a rede de hipermercados contemplará 10 clientes com uma casa própria no 
valor de R$ 40 mil, (incluídas despesas com impostos, escritura e registro). A promoção também 
começa hoje e vai até setembro.  
 
kicker: O grande objetivo das empresas é conquistar a fidelidade dos consumidores  
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