
FINANÇAS crédito

TODOS QUEREM
CONQUISTAR A
BAIXA RENDA
Com o mercado tradicional saturado,
as administradoras de cartões
de crédito Mastercard e Visa disputam
os clientes das redes de varejo
GIULIANA NAPOLITANO

O
S CARTÕES DE CRÉDITO
sempre foram vistos co-
mo artigos de luxo do
mercado financeiro, ofe-
recidos quase exclusiva-
mente aos clientes com
bons empregos formais

e renda mais elevada. No topo da pirâmi-
de, os bancos encontravam o que mais
queriam — segurança para financiar o
consumo. Trata-se de um modelo de ne-
gócios com algum grau de conforto, mas
que está perto de se esgotar. Hoje, 80%
da população de alta renda tem acesso ao
produto. Na classe média, a penetração já
chegou a 60%. O desafio das administra-
doras de cartões de crédito é semelhante
ao das empresas de produtos de alto con-
sumo, dependentes de escala para man-
ter-se competitivas. O jeito
de encarar esse desafio tam-
bém. Empresas como Visa e
Mastercard voltaram-se para
o hoje considerado promis-
sor mercado de baixa renda.

São milhões de pessoas.
Mas conquistá-las da forma
tradicional, convencendo uma
a uma a aderir a uma bandei-
ra, seria um processo demo-
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rado, caro e arriscado. O atalho das admi-
nistradoras vem sendo as grandes redes de
varejo, como C&A e Riachuelo, donas de
cartões próprios conhecidos como priva-
te label. Impulsionada pela explosão do
crédito no varejo, a emissão desses car-
tões disparou entre 2001 e 2004. Hoje exis-
tem mais private labels do que cartões tra-
dicionais no mercado brasileiro. Atual-
mente, há 178 milhões de cartões de cré-
dito no país — e cerca de 59% deles são
de lojas, segundo a Abecs, associação que
representa o setor.

Os private labels têm uma grande van-
tagem em relação aos cartões tradicionais:
atingem uma população de baixa renda
selecionada, que pode manter um cartão
de crédito, embora muitas vezes não se-
ja correntista de nenhum banco. Mas, da

forma como são utilizados
hoje, esses cartões só são
aceitos em uma única rede
de varejo. A cadeia de lojas
de roupas Riachuelo, por
exemplo, já emitiu 12 mi-
lhões de cartões próprios,
mas seus clientes podem
usá-los apenas em 79 lojas.
Foi nessa limitação que as
administradoras enxergaram

a grande oportunidade. "Colocar bandei-
ras nos private labels e transformá-los em
cartões convencionais é nossa melhor for-
ma de crescer", diz José Tosi, vice-presi-
dente de negócios da Mastercard.

As duas grandes empresas do setor —
Visa e Mastercard — chegaram a essa
mesma conclusão quase simultaneamen-
te. Nos últimos meses, envolveram-se nu-
ma luta renhida pela conquista do varejo.
A atuação das bandeiras ocorre por meio
dos bancos, que são os responsáveis por
emitir e cuidar da operação dos cartões.
No fim de 2005. a Visa foi a bandeira es-
colhida pelo Bradesco para lançar os pri-
meiros cartões de crédito da Casas Bahia,
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maior rede de lojas de eletroeletrônicos e
móveis do país. De lá para cá, já foram
emitidos 500 000 cartões da rede, e a pers-
pectiva é triplicar esse número até dezem-
bro deste ano. A Visa também será a ban-
deira dos milhares de cartões que a Losan-
go, financeira controlada pelo banco
HSBC, vai lançar em parceria com 20 va-
rejistas até o fim do ano. A Mastercard,
por sua vez, conseguiu conquistar uma par-
cela dos cartões da C&A, do Pão de Açú-
car e da Lojas Pernambucanas.

Apesar da ofensiva recente, ainda há
muito espaço para crescimento no nicho
representado pelos consumidores de lojas.
"Grandes negócios devem ser fechados em

breve", diz Rodrigo Motta Mendes, dire-
tor da consultoria AT Kearney. As varejis-
tas mais cobiçadas são as Lojas Renner e
a Riachuelo, Juntas, elas administram 21
milhões de private labels — todos eles sem
bandeira. "São noivas com quem qualquer
banco ou administradora de cartões faria
tudo para casar", diz um executivo do mer-
cado. Para especialistas, mais cedo ou mais
tarde as redes aceitarão alguma proposta.

O QUE OS VAREJISTAS GANHAM com is-
so? Segurança financeira. Redes de vare-
jo sabem comprar e vender. Mas podem
ter problemas quando se arriscam a fazer
operações financeiras, como conceder em-

cos comprometessem a atividade princi-
pal fez grandes empresas, como Magazi-
ne Luiza e Pão de Açúcar, fecharem par-
cerias com bancos nos últimos anos. Nes-
sas parcerias, as lojas entram com os clien-
tes, e os bancos, com a capacidade de ana-
lisar o risco de crédito. O próximo passo,
dizem os analistas, é exatamente a entra-
da das administradoras de cartões nessa
relação. A parceria com as administrado-
ras permitiria que os consumidores de lo-
jas passassem a comprar em outros esta-
belecimentos. "É bom para as lojas que os
consumidores usem seu cartão — e, por-
tanto, divulguem sua marca —, mesmo
quando estão comprando em outros lo-
cais",.diz Fernando Teles, diretor da finan-
ceira criada pelo Itaú em parceria com o
Pão de Açúcar em'2004.

Para ter sucesso nesse novo filão do
mercado, porém, bancos e empresas de
cartões precisam fazer uma série de ajus-
tes, todos necessários para entrar no mer-
cado de massa e de baixa renda. O princi-
pal deles diz respeito à anuidade. As tari-
fas de 100 ou 200 reais por ano cobradas
dos clientes dos bancos estão fora de ques-
tão. É preciso dar um gordo desconto —
ou nem cobrar nada, como fazem Brades-
co e Casas Bahia. "A anuidade pesa mui-
to no bolso do cliente de baixa renda e po-
de inviabilizar o uso do cartão", diz Pau-
lo Isola, diretor executivo do Bradesco.
Outro ajuste está relacionado à emissão
do cartão, que precisa ser feita no ato. "O
consumidor quer começar a usar o cartão
no momento em que pediu para fazê-lo, na
própria loja", diz Eduardo Chedid, vice-
presidente da Visa. "Estamos adaptando
nossos sistemas para fazer os cartões na
hora, porque sem isso perderíamos muitas
vendas." Tudo indica que esses investimen-
tos terão suas compensações num futuro
próximo. Em países desenvolvidos, cerca
de 20% das compras são pagas com car-
tão de crédito. É o dobro do percentual do
mercado brasileiro. Para Hélio Lima, vi-
ce-presidente executivo do Itaú, o Brasil
deve atingir a média mundial até 2015, o
que significa que o setor movimentará mais
de 150 bilhões de dólares. •

préstímos ou adminis-
trar cartões de crédito —
especialmente quando a
quantidade de clientes se
toma grande demais. O
temor de que esses ris-
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