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O brinde assinado, uma fórmula de relacionamento adotada já pelos shoppings center passa a 
ocupar, com mais intensidade, as estratégias de marketing da FIC, a financeira do Itaú e da 
Companhia Brasileira de Distribuição (CDB). A iniciativa, que começou a ser implementada na 
rede Pão de Açúcar no ano passado em parceria com a estilista Isabela Capeto, pretende 
aumentar a ativação de clientes portadores de cartões com as marcas do banco e do 
supermercado, além de ampliar a fidelidade dos consumidores.  
 
A ação vem ao encontro do desenvolvimento da base de clientes. Hoje, são 1,5 milhão. A meta da 
FIC - criada em 2004 para reforçar o segmento de crédito de consumo - é aumentar este número 
em 60% ao longo de 2006, segundo o presidente da financeira, Fernando Teles. "O investimento 
não é pequeno, mas traz um retorno mais específico", afirma o executivo. No caso da parceria 
com Isabela Capeto - a estilista criou dois brindes no fim do ano passado para o Pão de Açúcar -, 
o retorno da ação de marketing direto chegou a 20%. "A média de iniciativas semelhantes está 
entre 3% e 4%", comenta a gerente de marketing da FIC, Caroline Carvalho.  
 
A mecânica desta iniciativa, que incluiu 40 mil brindes assinados pela estilista carioca, divididos 
entre bolsas e aventais, estava direcionada aos usuários do cartão de crédito da rede, o Pão de 
Açúcar Taií. Teles explica que o número de cartões emitidos também cresceu no período. "Há uma 
tecnologia de venda que imprime o cartão no ato; o fato de não receber pelo correio resultou no 
aumento da procura para participar da promoção", comenta o executivo.  
 
Agora, a mais recente empreitada envolve o estilista Jum Nakao, que desenvolveu toalhas 
exclusivas para a rede de supermercados. O objetivo, mais uma vez, é estimular o cliente a 
adquirir e fazer compras com os cartões Pão de Açúcar. Segundo Teles, a iniciativa de marketing 
de relacionamento é adaptada ao perfil de cada unidade. No caso do Pão de Açúcar, cujo público 
encaixa-se nas classes A e B, as ações devem agregar características de inovação, sofisticação e 
modernidade. No Sendas e Compre Bem, as promoções seguem mecanismo parecido, mas com 
perfil diferente. No CompreBem, por exemplo, os brindes são sandálias de borracha com detalhes 
da Copa do Mundo.  
 
Mais crédito para clientes  
 
Há dois anos, o Itaú e a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) criaram a FIC para atuar na 
estruturação e comercialização de produtos e serviços financeiros para os clientes da companhia. 
Com unidades de atendimento instaladas nas lojas da CBD, a parceria fechou 2005 com 308 lojas 
Taií, distribuídas no Pão de Açúcar, Extra, CompreBem, Sendas e Extra Eletro. Para este ano, 
entretanto, planeja chegar a 440 pontos e aumentar sua base em cerca de 900 milhões de 
clientes.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 fev. 2006, Comunicação, p. C-6.  


