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uem visita a Super Casas Bahia, megastore da rede va-
rejista na Zona Norte de São Paulo, se depara freqüente-
mente com uma situação inusitada. De todos os estandes da
superloja, os mais movimentados costumam ser os seis pon-
atendimento do Bradesco dedicados às emissões do cartão

de crédito da rede. Eles atraem mais consumidores do que as áreas
de venda propriamente ditas desde a inauguração da megaloja, em
20 de novembro. Os funcionários deste posto avançado do banco

trabalham em ritmo de linha de produ-
ção, entregando a impressionante mé-
dia de 2.100 cartões ao final de cada dia.
Em menos de um mês, foram emi-
tidos ali 50 mil plásticos, deixan-
do bem para trás a meta inicial,
que era de 40 mil unidades até 31
de dezembro. "Nunca vimos um mo-
vimento tão forte", comemora Marce-
lo Noronha, diretor de cartões do Bra-
desco. Não muito longe dali, na Aveni-
da Paulista, é uma equipe do Banco
Real que se desdobra para atender a

demanda por dinheiro de plástico. Só
a agência central da instituição emitiu
nas duas últimas semanas cerca de
duas mil unidades do seu "cartão-pre-
sente" - um substituto eletrônico dos
velhos vale discos ou livros, que per-
mite ao presenteado gastar em com-
pras um valor previamente estipula-
do. Até a tradicionalmente discreta
American Express enfeitou o elegan-
te bairro dos Jardins com suas cores e

lançou uma promoção com mimos
para os clientes da região. Quem gas-
ta mais de R$ 450, por exemplo, ga-
nha de brinde uma agenda do estilista
Ricardo Almeida. É Natal, e o espíri-
to consumista de fim de ano motivou
uma aliança de intensidade inédita en-
tre empresas financeiras e varejistas.

Cada um destes plásticos tem seu
apelo para um determinado consumi-
dor. "O Samuel Klein (dono das Casas
Bahia) me ligou querendo lançar um
cartão com a cara da clientela dele",
conta Noronha, do Bradesco. "A quatro
mãos, criamos o produto." Trata-se do
único cartão de crédito do País que pos-
sibilita o financiamento das compras
em até 24 meses - desde que o compra-
dor se disponha a arcar com juros de
3,5% ao mês. Embora a inadimplência
da rede chegue a 8%, contra 5% na mé-
dia do setor bancário, a análise de risco
é mínima. Quem apresenta um car-
ne quitado da loja se qualifica
para receber o cartão, que, ape-
sar de exibir a marca Casas Ba-
hia, pode ser utilizado em qual-
quer estabelecimento comercial.

Se pagar as compras de Natal com
dinheiro de plástico é a novidade do ano

para muitos consumidores de baixa e
média rendas, para o público das clas-
ses A e B, o presente pode ser próprio
cartão. Parceira do Real e também do
Bradesco no projeto de lançamento dos
chamados gift cards no Brasil, a Visa
apoia-se em sua experiência com o pro-
duto nos Estados Unidos para projetar
bons resultados no País. Este tipo de
cartão - pré-pago e não recarre-
gável, para ser entregue a tercei-
ros - caiu no gosto dos america-
nos e já movimenta US$ 60 bi-
lhões por ano. "Aqui no Brasil, esti-
mamos um potencial de US$ 2,1 bilhões
anuais", calcula Renata Cook, di-
retora de negócios da Visa.
O resultado financeiro, po-
rém, é só um dos ganhos es-
perados com o lançamento.
"A idéia é melhorar a relação
com os lojistas e fídelizar os
clientes", explica Álvaro Musa,
da Partner Consultoria.

No caso do Bradesco, o cartão-
presente terá aceitação restrita ao
Grupo Iguatemi. Desde o dia 8, ele
está sendo distribuído no shopping
center da empresa em Campinas, no
interior de São Paulo. No início de 2006,
o lançamento será estendido aos outros
seis centros de compras Iguatemi no
País. O objetivo é comercializar 240 mil
unidades em um ano, com presente mé-
dio de R$ 200. No caso do Banco Real,
os valores para carga do plástico foram
fixados em R$ 50 e R$ 100. "A vanta-
gem do nosso produto é que ele pode
ser usado para compras em qualquer
estabelecimento credenciado à Visa",
compara o superintendente de cartões
do banco, Mário Mello. •
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