
FIDELIZAR COM

POR DENISE CARVALHO

F idelizar a clientela e impul-
sionar as vendas é o que

todo varejista deseja. Ferramen-
tas para isso não faltam, mas al-
gumas, como o cartão de crédito
com marca própria, até pouco
tempo eram consideradas um pri-
vilégio das grandes redes. Essa
realidade está mudando. Hoje,
pequenas e médias empresas
também já proporcionam à clien-
tela as facilidades nas formas de
pagamento iguais às de cartões
convencionais (de bandeira) para
financiar suas compras.

Tanto é que o número de cartões
private label, como são conhecidos
no jargão das administradoras, já é
40% superior ao dos cartões con-
vencionais. Ou seja, cartões que
levam a marca das empresas vare-
jistas somam hoje cerca de 70 mi-
lhões de unidades, contra 50 mi-
lhões de cartões tradicionais, avalia
a Partner. consultoria especializada
em serviços financeiros ao consu-
midor. Os números desse merca-
do confirmam a tendência de cres-
cimento: em 2004, os cartões
private label movimentaram cer-
ca de RS l7 bilhões, número qua-
se 15% maior que os R$ 15 bi-
lhões do ano anterior, de acordo
com cálculos da Partner.

Cresce o uso do
cartão de crédito

com marca própria,
mesmo entre os

pequenos e médios
varejistas. A

ferramenta ajuda
a impulsionar as

vendas e aumenta
o tíquete médio

de compra.

Há duas formas de trabalhar
com o cartão: algumas empresas
preferem emitir e administrar so-
zinhas esse serviço ao cliente; ou-
tras fazem parcerias com institui-
ções financeiras. Para analistas do
mercado, o mais recomendável
aos varejistas de qualquer porte é
a segunda opção.

- O negócio dos varejistas é
vender produtos e não administrar
financiamentos a clientes. Isso
deve ficar por conta de quem já
atua na área - diz Nuno Fouto,
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As taxas de administração de cartões de crédito com marca
própria variam entre 1,5% e 5% sobre o valor da venda
pesquisador do Programa de Ad-
ministração do Varejo (Provar).

Na opinião de Fouto, grandes
redes podem gerenciar a própria
base de financiamentos, desde que
abram uma financeira responsável
só para essa atividade.

Para as empresas que seguem o
conselho de parceria, os consulto-
res recomendam ainda pesquisar
muito para obter a menor taxa de
administração. Atualmente, essa
taxa pode variar de 1,5% a 5% so-
bre o valor da venda, dependendo
do tamanho do estabelecimento.
Em alguns casos, ela é menor do
que as praticadas pelos cartões de

crédito convencionais. Para Fouto,
a tendência é que essas porcenta-
gens caiam ainda mais por causa
da competitividade entre as empre-
sas de cartão para conquistar os va-
rejistas. A regra é negociar.

Para pequenos estabelecimentos,
a negociação costuma ser mais
dura, mas nada que o associa-
tivismo não resolva. A Rede Mais
de Supermercados, que reúne 23 lo-
jas de vizinhança do Estado do Rio
Grande do Norte, é um exemplo: já
tem 12 mil clientes cadastrados com
o cartão da marca própria.

A união ocorreu há cerca de
sete anos, primeiro como uma
central de compras, para facilitar
as negociações com fornecedores.
Há três anos, as lojas foram pa-
dronizadas com a marca Rede
Mais. Há pouco mais de um ano,
criaram o cartão da rede.

- Os clientes cobravam o cartão,
mas não o tínhamos porque as ta-
xas de administração das operado-
ras eram caras. Até que fizemos
uma procura no mercado e nego-
ciamos os custos - afirma Ricardo
Sobral, dono de loja e diretor de
marketing da central Rede Mais.

A operadora da Rede Mais que
financia os seus clientes é a Finin-
vest, mas Sobral não revela quanto
paga de taxa de administração.

Para ele, os resultados foram sur-
preendentes. Após uma campanha
de marketing envolvendo sorteios
de TVs e DVDs, a rede aumentou
em mais de 70% o número de cli-
entes com cartões, que até então era
de 5 mil pessoas. Atualmente, as
vendas com cartão somam cerca de

R$ 400 mil por mês, quase o mes-
mo volume do faturamento regis-
trado no cartão de bandeira Visa
utilizado nas 23 lojas.

Segundo Sobral, da Rede Mais,
a proposta de abertura de cartão
para um usuário é feita em pou-
cos minutos. Por um sistema de
software instalado pela Fininvest
nas lojas associadas, os clientes
preenchem cadastro, automatica-
mente avaliado pela administrado-
ra. O consumidor deve ter 18 anos
ou mais, e renda mínima de R$
150. Não há cobrança de anuida-
de, apenas de uma tarifa de ma-
nutenção de R$ 3 por mês para
emissão do extrato do cartão.
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Antes de fechar parceria com uma rede, as administradoras
avaliam a saúde da empresa e investigam pendências jurídicas

Oferecer crédito para as com-
pras é uma maneira não só de fi-
delizar a clientela, como também
de aumentar o tíquete médio e
atrair novos consumidores, segun-
do os consultores. Por restringir
as compras a um número limita-
do de lojas e oferecer volumes de
crédito pequenos, os private label
exigem também muito menos do
cliente - em termos de compro-
vação de renda e documentação -
do que um cartão de crédito tra-
dicional. Quando cobradas, as ta-
xas de juros se igualam às dos car-
tões de bandeira.

Cartões com a marca da
empresa ajudam a ampliar
a base de clientes

Segundo Nuno Fouto, o varejo
que oferece cartões próprios abre
oportunidades de compra para
pessoas de baixa renda, que mui-
tas vezes não têm conta bancária.

- O consumidor passa a ter aces-
so ao crédito e ainda recebe trata-
mento diferenciado. O varejista
passa a conhecer melhor esse clien-
te, a entender suas necessidades e
pode, com isso, agregar valor aos
serviços oferecidos - diz Fouto.

Álvaro Musa, sócio-diretor da
consultoria Partner, acrescenta
que esse é um grande filão, que
vem atraindo cada vez mais a
atenção de grandes bancos, finan-
ceiras e administradoras de car-
tões de crédito de bandeira.

- Essas instituições já percebe-
ram o potencial dos private label.
Nos próximos anos, a tendência é

que apareçam mais cartões do tipo
cobrand, isto é, emitido com a
marca da loja e uma bandeira tra-
dicional de cartão de crédito, a
exemplo do que já ocorre em ou-
tros países - diz Musa.

Segundo ele, isso deve facilitar

a utilização dos cartões em esta-
belecimentos de redes diferentes.

A francesa Cetelem já oferece
cartão compartilhado no Brasil. A
companhia desembarcou no País
em 1998 para administrar cartões
de crédito da rede Carrefour. Há
dois anos, lançou os cartões Aura,
que podem ser emitidos com a
marca própria de cada empresa
que o adota. No Brasil, 28 grupos
têm cartões Aura, como Leroy
Merlin, Telhanorte e Fotoptica.

A empresa conta com 15 mi-
lhões de titulares de cartões Aura
no mundo, sendo 500 mil no Bra-
sil, volume que deve dobrar nos
próximos meses. Cerca de 10 mil
lojas já aceitam o Aura, número
que deve triplicar neste ano, de
acordo com Georges Regimbeau,
diretor geral da Cetelem.

- O cartão private label atende as
necessidades de várias classes so-
ciais. Por isso, só tende a crescer -
aposta Regimbeau.

Álvaro Musa, da Partner, acre-
dita que o mercado de private label
deve expandir-se também porque
é possível usar o cartão de marca
própria para fidelizar clientes.

- Muitos consumidores que já
têm cartão convencional preferem
usar o cartão da loja pelas vanta-
gens que os programas de fideli-
dade proporcionam - avalia. •
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