
Meios de pagamento

CARTÕES: preferência do
cliente aumenta a cada ano

O consumidor é quem manda. Por isso, o setor de supermercados
faz tudo para satisfazê-lo. Os cartões de crédito, débito e de loja somados

representam cerca de 50% das formas de pagar as compras no check-out. E o
varejo precisa ficar atento, pois a tendência é aumentar

Odinheiro vivo deixou de ser
a forma de pagamento pre-
ferida dos consumidores na

hora de pagar suas compras
nos supermercados, pelo me-
nos entre as 500 maiores orga-
nizações supermercadistas do
País. Vem perdendo terreno
ano a ano. Quem assume a li-
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derança é o chamado dinhei-
ro de plástico ou meios de pa-
gamento eletrônicos: os car-
tões de crédito, de débito e os
private label ou cartões de loja.
Os cheques, tanto nas modali-
dades pré-datado quanto à vis-
ta, têm diminuído de importân-
cia. O segmento de refeição-

convênio, na modalidade ali-
mentação, também aderiu ao
cartão de plástico e apresenta
estabilidade entre os clientes
dos supermercados.

De acordo com o Ranking
Abras 2006, pesquisa realizada
pela a Abras/Fundação Abras
em parceria com a ACNielsen
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e que abrange as 500 maiores
organizações supermercadis-
tas do País, em 2005 as ven-
das em dinheiro somaram
29,1% do total faturado pelo
setor. Em 2001, esse percen-
tual era de 34%, e sua dimi-
nuição ocorre anualmente.

Em contrapartida, os cartões
de crédito de terceiros represen-
taram 19,4% e os de débito,
13,8%, com bons crescimentos.
Mas o destaque da pesquisa
Ranking Abras deste ano ficou
por conta dos cartões de cré-

dito próprios do es-
tabelecimento ou
private labels, .que
cresceram 4,1 pon-
tos percentuais em
2005 ante 2004. "O
private label é hoje
a modalidade de
meio de pagamento
que se apresenta
como uma das me-
lhores opções para
o supermercado,

Gross, do Comitê Abras: "O
cartas próprio se apresenta hoje
como uma das melhores opções
para o supermercado"

porque, além de fidelizar o cli-
ente, tem menor taxa de admi-
nistração", afirma o coordena-
do do Comitê Abras de Meios
de Pagamento, Daniel Gross. "O
cartão de loja cresce principal-
mente entre os consumidores
de renda mais baixa."

A estimativa da Associação
Brasileira das Empresas de Car-
tões de Crédito e Serviços
(Abecs) para 2006, com base
nos números apurados em seus
estudos de evolução do mer-
cado até junho, é de que as
compras feitas com cartões de
crédito, de débito, de loja e de
uso doméstico e regional mo-
vimentem R$ 247 bilhões até
dezembro, quando estarão em
circulação 387 milhões de plás-
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ticos nas três modali-
dades. Se confirma-
dos estes números, o
mercado de meios
eletrônicos de paga-
mento no Brasil regis-
trará 22% de cresci-
mento em volume fi-
nanceiro das compras
em relação a 2005 e de
bre a base de cartões
lada no ano passado.

"Do montante de

Rios, da Abecs: "O cartão de cré-
dito significa conveniência para o
consumidor e bons negócios e mais
segurança para o varejo"

mento do segmento
de meios eletrônicos
de pagamento, cerca
de 20% vem do setor
de supermercados",
diz o diretor de mar-
keting da Abecs, An-
tônio Luis Rios, que
também é presidente

da Visanet. "O cartão de cré-
dito representa praticidade e
conveniência para o consumi-
dor na hora da compra, porque

Como fazer o cheque compensar

De acordo com estu-
do realizado pela Serasa,
de janeiro a junho deste
ano foram compensados
em todo o País 874,3 mi-
lhões de cheques, dos
quais 19,1 milhões volta-
ram por falta de fundos.
Nos mesmo período de
2005, o montante de
cheques compensados foi
de 980 milhões e os de-
volvidos chegaram a 17,9
milhões. São esses núme-
ros que preocupam o setor de su-
permercados. Por isso os supermer-
cadistas se valem, muitas vezes, de
empresas especializadas em avalia-
ção e concessão de crédito no vare-
jo, como os Serviços de Proteção ao
Crédito (SPCs), como o da Associa-
ção Comercial de São Paulo, ou de
empresas especializadas, como a
Serasa, entre outras. A Telecheque,
uma dessas empresas, está no mer-
cado há 22 anos e é especializada
em verificação e garantia de che-
ques. Segundo o diretor de novos
negócios da Telecheque, Otacílio
Santos, a inadimplência com che-
que sempre é maior no início do ano,
puxada pelas compras de Natal e
Ano-Novo e pelas despesas com im-
postos, material escolar, entre ou-

Santos, da Telecheque:"O cheque
tem um papel social importante,
por incluir grande parte da popula-
ção no mercado de crédito"

tras, comuns em janei-
ro e fevereiro. Depois ela
vai diminuindo no decor-
rer dos meses. "O che-
que continua exercendo
um papel social muito
importante, pois ele é o
maior responsável pela
inclusão de grande par-
te da população no mer-
cado de crédito, princi-
palmente por se tratar
de um meio de paga-
mento sem intermediá-

rios, já que quem define a capacida-
de de endividamento é o próprio con-
sumidor/emitente", defende.

Os sistemas de segurança do
cheque na loja podem ser feitos de
diversas formas. No próprio PDV da
loja, na impressora, por Internet, por
telefone e até mesmo numa ilha den-
tro do supermercado. A Telecheque
disponibiliza dois tipos de serviço:
Telecheque Garantido, que gerencia
os risco na aceitação de cheque à
vista ou pré-datado, e o Telecheque
Crédito Varejo, que integra consulta
de cheques em nível nacional, pro-
cessamento e gestão eletrônica de
carteiras de clientes, sistemas de
pesquisa para ações de marketing e
cobrança, além do acompanhamen-
to diário de vendas.

20 Setembro - 2006

15%so-
acumu-

fatura-



ele não precisa portar grandes
quantias em dinheiro para ad-
quirir um determinado bem
nem depender de aprovação
de crédito. Já para o varejo, é
a certeza de bons negócios e
de maior segurança contra a
inadimplência."

Riscos preocupam

Para o coordenador do
Comitê Abras de Meios de Pa-
gamento, duas questões princi-
pais incomodam o setor atual-
mente: a burocracia de algu-
mas administradoras de cartões
de crédito e a inadimplência
dos cheques, em razão do for-
necimento de talões sem as ne-
cessárias precauções por par-
te dos bancos. "O comitê vem

atuando junto às ad-
ministradoras de car-
tões no sentido de
fazê-las entender que
os supermercados tra-
balham com margens
muito pequenas e por
isso não podem pagar
taxas de administra-
ção altas", diz Gross.
"Atualmente, os car-
tões vêm diminuindo
o risco da inadimplência para
o varejo, favorecendo princi-
palmente as vendas de forma
mais segura aos consumidores
de baixa renda." No caso dos
cheques, as ações do comitê
são voltadas para um melhor re-
lacionamento com os bancos
para encontrar mecanismos que
diminuam esses riscos, além de

Pazzini, do Safra: "A figura do che-
que como meio de pagamento vem
sendo diminuída ano após ano"

recorrer às empresas
especializadas em ve-
rificação de crédito e
garantia desse meio
de pagamento.

Reforçando esses
cuidados, o diretor
de produtos e servi-
ços pessoa jurídica do
Banco Safra, Amauri
Pazzini, sentencia: "A
figura do cheque vem

sendo diminuída ano após
ano. O cheque oferece risco,
mas, assim como o supermer-
cado precisa comprar bem
para vender bem, ele tem de
saber tomar os devidos cuida-
dos para não sofrer prejuízo".
Pazzini recomenda a assessoria
de empresas de avaliação de
crédito, como as de Serviços de
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Proteção ao Crédito (SPCs),
como o oferecido pela Associ-
ação Comercial de São Paulo,
por exemplo, ou por empresas
individuais, como a Serasa, ou
mesmo montar uma estrutura
própria, com base em um bom
cadastro de clientes, para evi-
tar perdas financeiras.

A democratização do crédi-
to é uma tendência no País para
a qual os supermercadistas pre-
cisam estar preparados, até
mesmo as menores empresas.
O cartão popular, que atinge as
classes C e D, com renda pou-
co acima de um salário mínimo,
o cartão de loja e os corres-
pondentes bancários permitem
o acesso da população de bai-

xa renda a serviços
bancários e ao crédito.
A financeira Losango,
do Grupo HSBC, por
exemplo, destina 60%
dos seus 17 milhões
da cartões em circu-
lação no mercado ao
segmento de baixa
renda. "É uma forma de levar
essa classe para o consumo e
ensiná-la a utilizar esse instru-
mento de crédito", afirma o ge-
rente de marketing da Losan-
go, Arnaldo Soares. Segundo
ele, os cartões para a baixa
renda cresceram 35% nos úl-
timos cinco anos, para uma
média geral do setor de 25%
de crescimento.

A Losango tam-
bém está investindo
alto no segmento de
private label e tem no
setor de supermerca-
dos seu segundo mai-
or negócio, mas bem
próximo do primeiro
colocado, de acordo
com Soares. Para
chegar às empresas
de pequeno e médio
porte, o caminho da
financeira é a parce-
ria com associações
estaduais de super-
mercados. Nesse
caso, o cartão sai
com a "cara" da as-
sociação. Segundo o
gerente de marketing,
a Losango tem hoje
cerca de 400 super-
mercados filiados no
Estado de São Paulo
e mais 100 em Minas
Gerais. No Rio de Ja-
neiro, acabou de fir-
mar parceria com o

Teixeira, da Ticket: "Os supermer-
cados são essenciais para nosso
negócio, das pequenas lojas às
grandes redes"

Supermercado Prince-
sa, membro da associ-
ação de negócios
Rede Economia. "O
cartão próprio é uma
das melhores manei-
ras de fidelizar o clien-
te à loja ou rede,
tronando-se seu prin-

cipal diferencial, com promo-
ções, descontos, prazo de paga-
mento diferenciado, entre ou-
tras vantagens", ressalta Soares.

Alimentação-convênio

Nos último anos, a princi-
pal evolução das empresas de
refeição e alimentação-convê-
nio está na transformação de
papel para o cartão eletrôni-
co, que gera menor risco à
loja. A Ticket Serviços, por
exemplo, desde 2002 transfor-
mou o Ticket Alimentação
100% em cartão eletrônico. O
mercado brasileiro de refeição
e alimentação-convênio mo-
vimenta R$ 12 bilhões por ano,
e a Ticket detém 44% deste
montante. A empresa está
presente em 4.800 municípios
de todo a Brasil, com 4,5 mi-
lhões de usuários, numa rede
de quase 300 mil estabeleci-
mentos credenciados.

Em 2005, a Ticket focou seu
negócio também em inova-
ções para as empresas de pe-
queno porte, com o lança-
mento de Ticket Express, que
oferece, entre outras vanta-
gens, taxas administrativas re-
duzidas, descontos especiais
pela fidelidade dos clientes,
além de liberação dos pedidos
sem análise de crédito. "Com
esse novo serviço, adiciona-
mos cerca de mil micro e pe-

SuperHiper

22 Setembro - 2006



quenas empresas a
nossa carteira de cli-
entes por mês, sem
contar as grandes em-
presas", lembra o di-
retor de produto
André Teixeira.

No segmento de
alimentação-convê-
nio, são oferecidos
dois produtos sazo-
nais durante o ano: o
Ticket Alimentação de Natal e
o Ticket Alimentação de Pás-
coa, pelos quais as empresas po-
dem oferecer benefícios espe-
ciais e diferenciados aos funci-
onários. "Os supermercados
são essenciais para nosso negó-
cio, das pequenas lojas às gran-
des redes", frisa Teixeira. "Por
isso, negociamos caso a caso as

Pina, da Visa Vale: "Nossa carteira
de clientes é constituída por 70%
de empresas supermercadistas"

taxas de administra-
ção, e no caso do re-
embolso podemos fa-
zer em até 48 horas,
em situação de emer-
gência ou por solicita-
ção prévia do cliente."

A Visa Vale, criada
em junho de 2003, já
nasceu operando ex-
clusivamente com car-
tões eletrônicos. Ela foi

criada como uma associação
entre a empresa de meios de pa-
gamento eletrônicos Visa
International e os bancos bra-
sileiros BB Banco de Investimen-
tos, Bradesco e Banco Real.
Dona dos produtos Visa Vale Ali-
mentação e Visa Vale Refeição,
atende hoje cerca de 30 mil em-
presas clientes e tem mais de 100

mil estabelecimentos credenci-
ados em todos os Estados bra-
sileiros. "Nossa carteira de clien-
tes é constituída por 70% de em-
presas supermercadistas", conta
o diretor executivo Roberto
Pina. "Isso significa que estamos
em praticamente 100% dos su-
permercados brasileiros."

Na questão do reembolso
para os supermercados, segun-
do Pina, o prazo é negociado
caso a caso, tanto para os pe-
quenos estabelecimentos quan-
to para as grandes redes. Ele
pode ser imediato ou em até
três dias. Em 2005 a Visa Vale
faturou R$ 2,9 bilhões e a pre-
visão é de chegar a R$ 3,8 bi-
lhões este ano.

Por Abendnagno Borges
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