
Citibank estréia no mercado de financiamento ao consumo 
 
Brasil é o quarto país da América Latina em que a CitiFinancial atuará. 
 
O competitivo mercado de crédito massificado será o alvo da CitiFinancial, a nova unidade de 
negócios do Citibank no Brasil. A financeira nasce com três filiais em São Paulo e vai atuar numa 
segmentação antes não explorada pelo grupo no País: a população das classes C, D, com renda 
mensal entre R$ 400 e R$ 2 mil. Para estrear neste segmento, o Citi optou pela expansão 
orgânica, mas a compra de carteiras de crédito das concorrentes é uma opção longe de estar 
descartada.  
 
"A decisão de abrir uma financeira própria mostrou-se como a alternativa mais rápida para 
iniciarmos a operação", disse o diretor vice-presidente do Global Consumer Bank do Citigroup 
Brasil, Gilberto Caldart. "Mas se houver oportunidades de negócios nesta área ao longo do tempo, 
vamos analisá-las, pois hoje o mercado é fragmentado e a tendência é isolar alguns 'players' 
grandes."  
 
Em outros países da América Latina, o grupo conseguiu dar um salto quantitativo, ao adquirir, nos 
últimos três anos, a principal financeira do Chile, a terceira maior do México e uma das líderes do 
mercado argentino. Hoje, na região, são 365 lojas, contando com as 81 unidades de Porto Rico, e, 
US$ 1 bilhão de ativos. Faltava entrar no Brasil. Por aqui, o Citigroup andou namorando o 
Mercantil de São Paulo, de olho, principalmente, na financeira Finasa, o negócio mais rentável da 
família Vidigal. Na disputa, o Bradesco acabou levando a melhor, colocando o Mercantil no rol de 
aquisições que fez no ano passado.  
 
O apetite para atuar junto às faixas de renda menos privilegiadas faz parte da estratégia global do 
Citigroup de atuar no crédito ao consumo com unidades de negócios apartadas da operação 
bancária. A primeira financeira do grupo foi criada nos Estados Unidos, em 1912, e, hoje, a marca 
CitiFinancial está presente em 22 países, com um portfólio de US$ 93 bilhões de ativos. No ano 
passado, a empresa de financiamento lucrou US$ 2,2 bilhões, o equivalente a 15% do lucro total 
do Citigroup.  
 
Assim como em outras localidades, no Brasil o grupo resolveu preservar a marca CitiFinancial, 
sem temer a rejeição pelo estrangeirismo ou pela associação com o banco, cujo atendimento está 
voltado para as classes A e B - com rendimentos médios mensais acima de R$ 6 mil.  
 
"As pessoas se adaptam, mesmo que passem a usar o nome de maneira incorreta, falando fi-nan-
cial", considerou Caldart. "E o posicionamento será de forma distinta, pois esta é uma faixa da 
população que não reconhece o Citibank como opção de banco."  
 
Nesta primeira fase, a CitiFinancial vai operar exclusivamente com crédito pessoal e seguros como 
o prestamista, que garante o empréstimo tomado de até R$ 5 mil em caso de perda do emprego 
ou sinistro por acidente ou morte. Para este ano, a intenção é abrir outras seis lojas, com 
investimentos que chegarão a R$ 17 milhões. "Queremos construir uma capilaridade, ir além de 
São Paulo e avançar em cidades médias", disse o superintendente da CitiFinancial, Ricardo Fiúza.  
 
A partir de 2004, o projeto de expansão é mais arrojado e prevê a abertura de mais de 100 
agências em cinco anos, nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste, localidades onde o Citibank não 
precisa estar, necessariamente, presente. Até o primeiro trimestre de 2005, a Citi-Financial tem o 
compromisso de solvência financeira de alcançar o 'break even' (o ponto de equilíbrio) e passar a 
operar no azul.  
 
O potencial de crescimento do mercado brasileiro é grande, apesar da concorrência, já que o 
crédito ao consumidor representa apenas 4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, segundo 



estudo do Morgan Stanley Dean Witter. Em cinco anos, o Citi quer estar entre as cinco principais 
empresas do mercado, com uma participação equivalente a 5%.  
 
Já no segundo semestre de 2003, o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) deve estar na prateleira 
da CitiFinancial, enquanto as parcerias com o varejo podem emplacar os 'private label', os 
chamados cartões de marca. A venda de cartões de crédito nesta segmentação, por ora, está 
descartada. As taxas das operações de crédito pessoal devem oscilar entre 7,90% e 12,90% ao 
mês para contratos sem aval, mas garantidos pela caução de cheques predatados. Nos 
pagamentos via carnê, o juro tende a ser mais alto.  
 
De acordo com Fiúza, os custos para os tomadores decrescem à medida que a financeira consiga 
construir um cadastro positivo. Por enquanto, a CitiFinancial não compartilhará dos birôs que já 
estão em funcionamento, mas amparará sua avaliação de crédito em modelo próprios de gestão 
de risco, além de recorrer às consultas restritivas da Serasa.  
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