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EXPANSÃO NO
USO DE CARTÕES
Alternativa mais segura que os cheques, os meios eletrônicos de

pagamento cresceram 28% em faturamento no ano passado

POR ADRIANA MANFREDINI

o ano passado, os cartões
de débito e crédito, além

dos private label - que levam a
marca do supermercado - movi-
mentaram 28% mais do que em
2004, totalizando cerca de R$ 214
bilhões. Já em número de cartões,
a alta foi de 20%, com 340 milhões
de unidades em circulação, de
acordo com o Monitor Abecs, da
Associação Brasileira das Empre-
sas de Cartões de Crédito e Servi-
ços. Para os consumidores, eles re-
presentam praticidade e conve-
niência na hora da compra. Para
os varejistas, são opção mais se-

gura que os cheques devido aos al-
tos índices de inadimplência. Se-
gundo a Telecheque, em outubro
tal índice nos supermercados foi
de 2,91%, ou seja, 21,5% superior
ao mesmo mês do ano anterior.

Não por acaso, os pagamentos
com cartões no auto-serviço sal-
taram de 35% das vendas em 2001
para 47% em 2004, segundo a
Abras (Associação Brasileira de Su-
permercados). No período, o uso de
cheques caiu de 18% para 13%.

Para Antônio Luiz Rios, diretor
de marketing da Abecs, a tendên-
cia para os próximos anos é de ex-
pansão dos meios eletrônicos de
pagamento, não apenas
número de emissões,

mas também no de ativações - uso
freqüente do cartão pelo consumi-
dor. Segundo ele, no caso do car-
tão de débito, apenas um em cada
cinco é utilizado como meio de pa-
gamento de compras.

- Por ser recente, o hábito de
usar cartão de débito ainda está se
desenvolvendo - diz Rios.

Segundo a Redecard, empresa
que faz filiação dos estabeleci-
mentos que aceitam essa forma de
pagamento, os cartões de débito
faturaram 44% mais no primeiro
semestre do ano passado em rela-

ção a igual período de 2004.
De acordo com a empresa,

a tendência é de que a alta
continue em ritmo ace-

lerado, já que o cartão
de débito ainda tem
espaço para crescer.

Com alta de 20% no
faturamento (descontada a
inflação) e de 25% nas
emissões, o segmento de

cartões de crédito chegou em de-
zembro a 66 milhões de unidades -
em média dois cartões por portador.
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O número de cartões de crédito subiu 25% principalmente pela
adesão de consumidores das classes com menor poder aquisitivo

- Um dos fatores desse resulta-
do é o ingresso de novos consu-
midores, principalmente os de
menor poder aquisitivo - explica
Fernando Chacon, vice-presidente
de marketing da Credicard.

Pesquisa recente divulgada pela
empresa apontou que mais de
80% dos portadores de cartão de
crédito utilizaram a opção de
parcelamento sem juros em 2005.
Para Chacon, esse dado reforça a
importância dessa modalidade de
pagamento como meio de crédito
de fácil acesso a bens e serviços
para a população de baixa renda.

Por segmento de mercado, o
ramo de alimentação - que inclui
super e hipermercados - é o líder
em transações com cartão de cré-
dito, respondendo por 24,7% do
total, de acordo com a Credicard.

Para as administradoras, os su-
permercados são clientes de peso.
Na Sorocred, empresa nacional
com forte atuação no interior pau-
lista, o setor já responde por 50%
das transações com o cartão de
crédito da bandeira, segundo

Marcelo Ferreira Neto, da loja
Jaguaré: prívate label permitiu

elevar o tíquete médio

Waldomiro Gomes de Almeida,
diretor regional. De acordo com
o executivo, o cartão de crédito
também é utilizado nos supermer-
cados para a compra de itens de
maior valor agregado, como têx-
teis e eletrodomésticos, o que aju-
da a elevar o tíquete médio.

Embora registrem a menor parti-
cipação em valor - 11 % - do total

movimentado pelos meios de paga-
mento eletrônicos (veja gráfico), os
cartões private label obtiveram alta
de 18% no faturamento e no núme-
ro de transações em 2005, segundo
dados do Monitor Abecs.

- O principal fator que impul-
siona o segmento dos cartões
private label é o grande volume
de consumidores que ainda não
tem acesso aos cartões de crédito
tradicionais - explica Paulo Koga,
diretor comercial da Bancreci.

Entre consumidores com menor
poder aquisitivo, muitas vezes o
private label é o primeiro cartão a
ser adquirido, antes mesmo de um
de crédito ou de débito. Para Koga,
além de atender uma faixa maior
do público, as vantagens de uma
loja adotar um cartão próprio são
garantir o recebimento e fidelizar
o cliente, o que contribui para au-
mentar vendas. Há casos em que a
alta chega a 15%, segundo Koga.
Já a fidelização ocorre pela própria
natureza do prívate label, uma vez
que só pode ser utilizado nas lojas
da rede. Para reforçar esse aspecto,

o executivo lembra que é co-
mum o varejista associar seu
cartão a um programa de fide-
lidade pelo qual o cliente tem
benefícios nas compras. Dos
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O supermercado Jaguaré transfere o risco
de inadimplência para uma financeira

parceiros da Bancreci nas emissões
de cartões próprios, aproximada-
mente 60% são supermercadistas.

Segundo Leandro Vilain, dire-
tor de cartões da Losango, finan-
ceira que pertence ao HSBC, o lo-
jista que adota um cartão próprio
deve encará-lo como um investi-
mento no cliente.

- O consumidor precisa enxer-
gar algum benefício na utilização
do cartão, como desconto em pro-
dutos ou condições especiais de
pagamento - explica.

Por meio de parcerias com as-
sociações do setor supermercadis-
ta, a Losango tem aumentado sua
clientela no setor. Atualmente,
50% do faturamento dos cartões
private label que administra são
de empresas de supermercados.

Antes de adotar um cartão pró-
prio, contudo, é preciso ter claro
o motivo da escolha para não per-

der o foco, afirma Álvaro Musa,
diretor da Partner Consultoria.

- Alguns lojistas querem o car-
tão private label para elevar ven-
das. Outros, como um negócio à
parte que gere lucros. Cada um
dos motivos de se adotar um car-
tão próprio leva a caminhos dife-
rentes na sua gestão - diz Musa.

Para os que vêem o cartão pró-
prio como um novo negócio, a
questão é avaliar se tem geração
de caixa suficiente para cobrir as
vendas financiadas com o cartão.
Já para os que querem elevar as
vendas, o pontapé inicial costuma
ser a busca de uma parceria.

Com cerca de 5,3 milhões de
cartões private label emitidos até
dezembro de 2005, a rede Carre-
four optou por uma administração
própria do negócio. Para tanto,
neste ano, deverá formalizar a
operação do Banco Carrefour, res-
ponsável pelo financiamento aos
consumidores. Segundo Celso
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Amâncio, diretor executivo do
cartão Carrefour, no ano passado
a empresa registrou a emissão de
800 mil novos cartões e cresci-
mento de 17% na ativação.

- Aumentar o número de clien-
tes ativos é um desafio maior que
apenas elevar o número de emis-
sões - diz Amâncio. - Para incen-
tivar os clientes a utilizar o nosso
cartão, reforçamos no ano passa-
do, por exemplo, a divulgação de
promoções dando 5% a 10% de
desconto em alguns produtos para
quem tivesse o cartão.

Segundo o executivo, além da
fidelização, o cartão private label
gera um rico banco de dados que
permite entender os hábitos dos
clientes, o que possibilita criar
ações mais focadas.

Ter cartão próprio não é exclu-
sividade dos grandes. Prova disso
é o independente Jaguaré, loja
com 300m2 em São Paulo, que
adotou o private label há pouco
mais de dois anos para barrar pre-
juízos com cheques devolvidos.

O cartão do Jaguaré é emitido
em parceria com uma financeira,
responsável pelo financiamento,
aprovação dos cadastros, envio do
plástico e da fatura aos clientes,
além de arcar com os eventuais
casos de inadimplência. Por esses
serviços, paga cerca de 5% do
valor de cada transação.

- É um valor alto, mas antes
esses 5% que os 100% de prejuí-
zo de um cheque sem fundos - ex-
plica Marcelo Ferreira Neto, só-
cio-proprietário do supermercado.

Depois da adoção do cartão
próprio, o tíquete médio da loja
aumentou. Como resultado, o
empresário está ampliando a se-
ção de perecíveis. •
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DE OLHO
NOS CUSTOS
Ao aceitar os meios eletrônicos
de pagamento na loja, os
custos da operação crescem
em função das taxas cobradas
pelas administradoras e dos
gastos com aluguel, compra
e/ou manutenção dos
equipamentos e softwares para
a transferência eletrônica de
fundos (TEF). Segundo Miguel
José Ribeiro de Oliveira,
vice-presidente da Anefac
(Associação Nacional dos
Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade),
as taxas cobradas por
transação com cartão variam,
em média, de 0,5% a 5%. "A
cobrança depende de cada
caso. Mas como regra geral,
quanto maior o faturamento da
loja, menores as taxas", explica
Oliveira. Ex-supermercadista,
Fernando Chacon, vice-
presidente de marketing da
Credicard, explica que no
primeiro mês da implantação
do cartão pode haver um
incremento nos custos pelas
taxas cobradas. Mas, com o
passar dos meses, a alta é
neutralizada pelo aumento no
tíquete médio das compras,
pela redução de prejuízos
ocasionados por cheques sem
fundos e pelo incremento no
fluxo de clientes nas lojas.

• MAIS INFORMAÇÕES

ABECS: www.abecs.org.br
ANEFAC: www.anefac.com.br
BANCRECI: (19) 3233-9777 ou
comercial @ bancreci.com.br
CREDICARD: www.credicard.com.br
LOSANGO: www.losango.com.br ou
leandro.vilain@losango.com.br
PARTNER: www.partnerconsult.com.br
REDECARD: www.redecard.com.br
SOROCRED: (15) 3224-6507
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