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Apas e Losango comemoram o resultado de um ano: 200 mil unidades e R$ 8 milhões/mês.  
 
A parceria entre a Associação Brasileira de Supermercados (Apas) e a financeira Losango (HSBC) 
na promoção e operação do cartão de crédito Super Varejo está completando um ano e começa a 
se firmar no setor. Hoje são 200 mil cartões ativos (chamados bandeira aberta), gerando um 
faturamento de R$ 8 milhões por mês.  
 
Segundo a entidade, 550 pequenos varejistas utilizam o produto. O tíquete médio é de R$ 68 a 
cada uso do cartão e o usuário vai ao supermercado 1,3 vezes ao mês.  
 
Para este ano, o objetivo da Apas e da Lonsango é chegar a uma movimentação de R$ 15 milhões 
por mês, dobrando o número de cartões ativos no estado. "Agora o produto começa a ser mais 
conhecido e difundido no setor", afirma Sussumu Honda, presidente da Apas. "O sistema de 
implantação é lento, justamente por ser voltado a lojas de pequeno porte."  
 
O Super Varejo pode ser utilizado em toda a rede credenciada da financeira Losango, que são 
cerca de 18 mil lojas no País entre postos de combustíveis, redes de vestuário, lojas de materiais 
de construção etc.  
 
O papel da Apas nessa operação é negociar com a financeira condições que o pequeno varejista 
não conseguiria. A taxa de administração para o lojista é de 1,7% ao mês - e, dependendo do 
faturamento da rede, o valor pode ser gradativamente reduzido.  
 
Contexto  
 
Há cerca de dois anos, as grandes redes de supermercados do País lançaram cartões com 
bandeira própria, conhecidos como private label fechado, com o intuito de fidelizar a clientela e 
oferecer descontos para os usuários do produto. Não demorou muito para os varejistas menores 
seguirem a tendência, mesmo sem uma estrutura adequada.  
 
Entretanto, esses estabelecimentos têm enfrentado dificuldades em manter os cartões ativos, já 
que os clientes, em geral, só o utilizam uma vez. Como o plástico só pode ser usado em uma 
rede, acaba não sendo prioridade na carteira. O lançamento da Apas surgiu nesse contexto, com o 
objetivo de dinamizar esse mercado e viabilizar para o pequeno varejo e para os clientes de baixa 
renda o private label aberto que, de fato, transaciona crédito. "O cartão permite ao 
supermercadista associado, que não tem faturamento suficiente para assumir custos de impressão 
do cartão de marca própria, ter um cartão de crédito para oferecer a seus clientes."  
 
A associação lançou um cartão, nos mesmos moldes, há cinco anos, em parceria com uma outra 
financeira. Mas, conforme Honda, ele não atingia as empresas de menor porte, que seriam o 
principal alvo, pois o mínimo de emissões por rede era de 5 mil cartões.  
 
"A Losango tem capacidade de emissão mínima de 200 cartões, então pode atender um número 
maior de redes. Mas precisa ser mais utilizado."  
 
Para que a maior utilização do cartão aconteça, nas lojas de supermercados e na rede 
credenciada, a associação e a financeira ajudam o varejista a promover o cartão, que deve 
realizar ações nos pontos-de-venda. Para a Páscoa, por exemplo, os clientes que tiverem o cartão 
poderão dividir a compra dos ovos de chocolate em três vezes sem juros. "Esse tipo de ação 
estimula o uso do cartão, a compra dos produtos pelos clientes e dá um maior retorno de vendas, 
conseqüentemente, para o varejista", destaca o presidente da Apas.  
 



Módulos  
 
Como o produto é recente, a entidade está acertando alguns sistemas operacionais. A CSU 
CardSystem, empresa que faz o processamento das transações para mais de 50 programas de 
cartões de bandeira fechada no País, implantará dois módulos de serviços, focando a segurança 
da operação para os varejistas e a facilidade de emissão para clientes.  
 
O módulo Credinet possibilitará ao supermercadista acesso pela internet a relatórios com 
informações financeiras analíticas e sintéticas. "É um extrato on-line para o lojista."  
 
Já o módulo Primeira Compra possibilita a elaboração da proposta de crédito on-line e aprovação 
imediata, sem que o cliente tenha que aguardar o recebimento do cartão em casa.  
 
As redes de supermercados podem manter o uso de cartões fechados, mesmo aderindo ao outro 
tipo de plástico. Conforme Honda, o modelo da Apas já está sendo implantado pelas associações 
de outros estados, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco. 
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