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ESSA COMPRA!

A REDE DE LOJAS de departamentos
Ripley entrou em cheio na Colômbia,
Mas o curioso é que ainda não inaugurou
nenhuma loja: a ponta de lança foi a oferta
de seu cartão de crédito em parceria com
a rede local de supermercados Carulla Vi-
vero, onde o cartão poderá ser usado. As
duas companhias anunciaram a criação da
Financeira Ripley, instituição dedicada a
oferecer crédito e que, portanto, compete
diretamente com os bancos.

É um novo exemplo dos choques entre
as instituições de crédito e as grandes redes
varejistas na disputa de um negócio ape-
titoso: o do consumo em massa. A briga
começou no Chile, mas já dá sinais de vida
em toda a América Latina. "O segmento
de pessoas e crédito de consumo apresenta
um nível de concorrência que antes não
existia", diz o sócio da Ernest & Young
em Santiago, Juan Francisco Martínez.
"E uma parte importante foi introduzida
pelas lojas de departamentos."

Um informe do economista Christian
Larram para um fórum internacional sobre
o tema demonstra essa particularidade
do caso chileno: "O comércio representa
17% do total de créditos de consumo",
diz Larraín, citando cifras da Asociación
Chilena de Bancos. "Em março de 2005,
os bancos tinham 2,5 milhões de cartões
de crédito ativos, contra 9,1 milhões das
redes de lojas." Não é difícil imaginar que
algo semelhante aconteça na Colômbia,
onde a média de penetração dos serviços
bancários de Bogotá ronda os 40% da
população maior de 18 anos.

Mas as entidades financeiras de outros

países não querem passar pelo mesmo
sofrimento que o Chile, onde as casas
comerciais praticamente lhe arrebataram
o negócio do crédito massivo. "O setor
bancário brasileiro fez um grande esforço
para não viver o que aconteceu no Chi-
le", afirma Alexandre Garcia, analista da
Agora Sênior, em São Paulo. "O setor se
dedicou a atrair aos bancos os segmen-
tos que estão fora do consumo, para não
perdê-los para o crédito varejista." Como
exemplo, conta que algumas casas finan-
ceiras estão abrindo pequenas sucursais
dentro dos supermercados para oferecer
crédito aos clientes.

Esse é o caminho escolhido pelo banco
Colpatria, na Colômbia, ao se associar
com o Carrefour. Seu interesse é claro:
através de promoções, descontos e um
cartão de crédito comum, oferece crédito
aos clientes da companhia francesa, que
ganha compradores. E, talvez o mais
importante, impede que o Carrefour abra
seu próprio negócio financeiro.

Assim, os bancos estão se afastando ca-
da vez mais do segmento corporativo para
buscar lucro nas pessoas. "As empresas têm

ou aumento de capital que há dez
anos. Por isso, em rentabilidade, todos
os dardos do setor bancário apontam ao
consumo", diz Martínez. E nem sequer
nas camadas altas, mas nas médias. "No
Brasil, as taxas de juros são entre as mais
altas do mundo, e por isso um crédito
de consumo pode cobrar 8% ou 10% ao
mês", exemplifica Garcia.

No Chile, onde graças ao sucesso no negó-
cio do crédito as grandes lojas comerciais
como Falabella, Ripley e Almacenes Paris
acabaram criando seus próprios bancos, as
instituições financeiras estão se aproximando
cada vez mais do consumo e atingiram as
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muito mais possibilidades de se
financiarem através de bônus



grandes lojas de departamentos.
O exemplo mais claro é o da chamada

"guerra do plasma" desatada pelo Banco
de Chile ao tentar organizar uma feira para
oferecer produtos de alta tecnologia direta-
mente a seus clientes, como aparelhos de

TV com tela
de

podemos nos dar o luxo de oferecer limites
de crédito altos", afirma.

Esse tipo de oferta se choca com a
dos varejistas. O acúmulo de pontos que
podem ser trocados por diversos produtos,
por compras com cartão de crédito, é um
exemplo claro. "No fundo, se está fazendo
varejo através do marketing direto", diz
Franco Parisi, professor da Escola de Ne-
gócios da Universidade do Chile.

A idéia, dizem os
bancos, não é
sim-

plas-
ma, aproveitando a febre da Copa do
Mundo. Varejistas como o Cencosud (Jumbo
e Easy) pressionaram tanto os fornecedores
que o evento foi cancelado.

Mas a Copa do Mundo também abriu
os olhos de instituições como BankBoston
e Banco Santander, que ofereceram dire-
tamente TVs com tela de plasma em até
12 prestações sem juros através de seus
cartões de crédito. A instituição espanhola
chegou a oferecr um carro novo associado
a um crédito hipotecário.

Fonte de um banco chileno afirma que
o que mais dói às grandes lojas é que não
podem oferecem artigos de preços altos,
como as TV de plasma, sem cobrar caro pelo
risco que implica o crédito. "Conhecemos
com detalhes o risco de nossos clientes e

plesmente concorrer com as
lojas, mas fidelizar clientes. "Por

mais que um banco venda televisores
e viagens, ele não é uma casa comercial;
continua sendo um banco", diz o diretor
de escola de administração da Universi-
dade Católica do Chile, Jorge Tarziján.
"Mas os bancos investem em nichos que
os ajudam em seu negócio central, que é
colocar dinheiro."

"As alianças com produtores oferecem
vantagens para todos os participantes, mas
não estão orientadas a ignorar os distribui-
dores e sim a facilitar a nossos clientes o
acesso a financiamento de bens e serviços
de qualidade", afirma Raimundo Monge,
gerente de planejamento estratégico do
Banco Santander Santiago, na capital
chilena.

A estratégia é coerente com os obje-
tivos do Santander na América Latina.
Através de seu plano Banca Retail 20.10
(em alusão ao ano 2010), a instituição quer
abrir 400 novos escritórios nos próximos

de US$ 200 milhões.
Os chilenos não chegam a um mer-

cado virgem. O Almacenes Êxito, maior
rede comercial da Colômbia - que lucrou
US$ l O milhões no primeiro semestre de
2006 - conseguiu que seu cartão de cré-
dito próprio representasse cerca de 4,5%
de sua receita. "Fizeram muito bem ao
abrir crédito a pessoas de baixa renda que
antes não o tinham", diz Edgar Jiménez,
analista da Promotora Bursátil.

A divisão de crédito da Falabella,
CMR - como a da Ripley - entrou na
Colômbia ao se associar com o Carre-
four antes de abrir sua primeira loja. A
pergunta é como se repartirá a pizza com
a Colpatria. Além disso, durante os últi-
mos dias o Carrefour demonstrou grande
interesse em participar na propriedade da
Camila Vivero. O que acontecerá nesse
caso com a associação com a Ripley?
As respostas serão dadas pelos clientes,
ávidos por comprar produtos baratos a
créditos baixos. •

projeto de começar a operar em
Bogotá em 2008, com investimento

O certo é que a briga ainda dá
para muito. Nos próximos me-
ses, o grupo chileno Mall Plaza,
no qual a Falabella possui 45%
de participação, tem pronto um

tam tirar o maior rendimento
possível desses ativos, que são
valiosos."

tas", diz Tarziján. E a isso
agrega sua base de clientes
e o reconhecimento do risco
creditício de cada um. "Ten-

proveito delas com outros
negócios. "É um recurso
escasso e os bancos estão

entre os poucos que a têm,
juntamente com os varejis-

tante (sucursais, força de venda) e
faz sentido que queiram tirar

Têm uma rede de distribuição impor-
A inquietação dos bancos é lógica.

anos, cem dos quais serão inaugurados
em 2006. Os investimentos somam US$ 5
bilhões e a meta é duplicar seu volume de
negócios na região, visando à abertura de
canais de distribuição e comercialização.
Somente no Chile, abrirão 50 sucursais
este ano e investirão US$ 120 milhões
em 2005-2007.

Text Box
Fonte: América Economia, n.327, p. 74-75, 14 ago. 2006.




