
negócios

EDILEUZA SOARES

Era uma vez o

papel moeda
Indústria de TI se movimenta para abastecer o mercado de cartões, que
cresce 20% ao ano no Brasil

Silveira, da EDS,
quer que o
Brasil seja
centro de

processamento
de cartão de

crédito para AL

O
dinheiro de plástico é um dos
negócios que mais crescem
no Brasil. Há 400 milhões de
cartões em circulação,
somando os de crédito, pré-
pago, saúde, privados e de

fidelidade, entre outros. As projeções são de
que esse número triplicará em 2010, com o
faturamento que saltou de R$ 125 bilhões
para R$ 312 bilhões, o equivalente a 12% do
PIB, segundo pesquisa da Partner Consultoria.
Esses números atraem não apenas as
empresas diretamente ligadas a este tipo de
serviço, como a indústria de TI, que vislumbra
oportunidades sem fim.

Hoje, o mercado se concentra nas
mãos dos dez maiores bancos do País, que
juntos detêm uma participação de 95% do
setor. O cenário não deve ser diferente até o
final da década, quando a expectativa é que
esses players concentrem 93% da
atividade, dirigida basicamente às classes A
e B, É no perfil de consumo onde residem
as maiores oportunidades de mudança e,
conseqüente, ampliação do mercado,
vislumbradas por instituições financeiras e
lojas de varejo, que rumam para os cartões
private label. As previsões da Partner
Consultoria dizem que esse segmento
representará 19% da pizza em 2010.

O Bradesco é um desses bancos e já
mantém parcerias com nove varejistas (Casas
Bahia, Coop Cooperativa de Crédito, Dois
Irmãos, Comper, Leader, Loja Colombo, Lojas
Esplanada, G.Barbosa e Hering), devendo
firmar acordo com mais cinco até o final do
ano. Instituições financeiras menores correm
pelas bordas e fazem uma revolução
silenciosa, como é o caso do Banco
Panamericano e da Cetelem, do grupo
francês BNP Paribas. Este último acaba de

fechar uma parceria com o Submarino para
lançar o cartão de crédito Submarino Aura. O
produto de marca própria será administrado
pela Submarino Finance, uma joint venture
formada no começo deste ano entre ambos,
para financiar crédito a e-consumidores.

O grande apelo do cartão do Submarino
é a opção de parcelamento, em até 12 vezes,
sem acréscimo, das
compras on-line, e em até
24 meses com juros de
1,99%. O dinheiro de
plástico também será
aceito no site de viagens e
de ingressos do varejista,
bem como nas mais de 30
mil lojas físicas que
operam com a bandeira
Aura, do Cetelem, e pode,
ainda, fazer transações de
saque na rede Banco 24
Horas. Thiago Picolo,
diretor-geral do Submarino
Finance, espera em um
ano atrair 150 mil usuários para o novo cartão
e realizar 215 mil transações.

Além de ganhos financeiros, o cartão
privado dá ao varejista dados para a base de
CRM (Customer Relationaship Management).
Algo que Sérgio Valeixo, gerente de
relacionamento com o cliente do Boticário,
passou a considerar valioso, depois que a
cadeia criou um cartão de afinidade. O
produto funciona como um programa de
milhagem em que o comprador vai
acumulando pontos. Assim que a informação
do portador passa para o sistema de gestão
do estabelecimento, conectado via satélite
com a matriz, a empresa inicia os trabalhos
com os dados para promover ações nos
pontos-de-venda.

Sofisticação tecnológica

Aumentam as oportunidades de
negócios, o uso de cartões de crédito e
débito, mas também os riscos de segurança
das transações. As administradoras e bancos
estão tentando migrar a base de tarja
magnética para smart card, por considerá-los
mais seguros. Entretanto, essa mudança

ainda deve levar algum
tempo. No caso da Visa,
dos 130 milhões de cartões
em circulação no mercado
brasileiro, 7 milhões já
adotam o chip inteligente.
Eduardo Chedid, vice-
presidente de produtos da
administradora, diz que esse
processo deu uma
acelerada no último ano. Já
nos estabelecimentos, 80%
das 700 mil máquinas de
POS da rede Visanet estão
prontas para processar os
novos cartões.

Além do smart card, o mercado está
avaliando outros mecanismos de segurança
para coibir falsificações e golpistas virtuais,
contanto com um vasto arsenal da indústria
para garantir transações mais confiáveis. As
tecnologias vão desde aplicações de
biometria, passando por certificação digital,
senhas eletrônicas em painéis dos cartões, até
sistemas de áudio.

Filipe Mello, gerente-geral da fabricante de
cartões Inteligensa, explica que o display
cards e o áudio card são grandes tendências
para garantir segurança forte. O primeiro vem
com um painel com senhas que mudam
constantemente, como ocorre nos tokens,
mas o mecanismo vai embutido no cartão. Já
o segundo produz um ruído sonoro que
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transmite dados do cliente por telefone, sem
que ele precise digitar números. São ideais
para acesso aos serviços de bancos por
telefone e administradoras de cartão de
crédito. Ambos os cartões carregam uma
bateria que dura uma média de 4 anos.

Mello reconhece que o custo dessas
tecnologias ainda é alto, mas acredita que
tentem a ganhar escala e serão transportadas
tanto para cartões de débito, quanto crédito,
A Inteligensa já está testando um piloto no
Brasil com um display card, que por
enquanto só tem fabricação na Suíça.

Enquanto o mercado ainda não pode
pagar pelas novas tecnologias, as fabricantes
disputam fatia na produção de cartões
magnéticos e com chips. O avanço dos
private labels movimentam fábricas como as
da Sagem Orga, empresa formada a partir da
aquisição da alemã Orga Kartensysteme
GmbH, pela Sagem Defense Sécurité,
empresa do grupo Safran, que registrou, no
ano passado, um crescimento de 45% no
mercado brasileiro. A expansão motivou a
companhia a transferir a fábrica do Rio de
Janeiro para Taubaté (SP) e ampliar a linha de
produção preparada para um volume de mais
de 5 milhões de cartões por mês.

Processamento terceirizado
Mas não é apenas a indústria de cartão

que explora o crescimento do mercado. Os
prestadores de serviços de TI também
reforçam ofertas apresentando soluções
terceirizadas de processamento, e já
atingem resultados extremamente
satisfatórios. Segundo a Partner
Consultoria, o segmento vai aumentar os
contratos dos atuais 25% do
processamento feito fora de casa para uma
participação de 41% do outsourcing.

Atenta a essa demanda, a EDS criou
uma nova plataforma para processar cartão

' de crédito que, que segundo Joaquim
Silveira, diretor de negócios financeiros da
empresa, reduz os custos entre 30% e 40%.
Com essa solução, a EDS quer transformar o
Brasil em um centro de processamento de
cartão para a América Latina, e espera trazer
para a companhia 15 milhões de cartões
dentro de três anos. Atualmente, a EDS
processa 4 milhões de cartões e tem como
clientes a Visa Vale.

A Tivit é outra que está nesse páreo e
quer aproveitar a experiência adquirida com a
Fidelity National Information Services e a
Visanet, para as quais processa de 10 a 12
milhões de transações ano. Ricardo Saltini,
executivo sênior de negócios, aposta no
aumento da procura pelos serviços
terceirizados, principalmente pelo varejo que
está criando cartões com marca própria e

PROCESSAMENTO

praticamente sem estrutura tecnológica para
fazer as operações.

Concorrência com o celular
Os cartões de crédito tendem a ganhar,

no entanto, o celular como grande
concorrente no futuro. Eles podem funcionar
equipados ou não com chips para fazer
operações contactless - sem a necessidade
de contato com outras pessoas, funcionando
como o bilhete único de transporte, e são
candidatos a fazerem vários pagamentos de
pequenos valores, como no próprio
transporte, em estacionamentos, cinemas e
até mesmo cafés.

No Brasil, esses projetos ainda são
embrionários. Um deles está no Banco
HSBC, que começou um piloto em junho
com a empresa M-Cash. Inicialmente, fase
em que o terminal funciona para compras na
web com débito automático, está sendo
testado por 27 mil funcionários para depois se
estender aos correntistas.

Batizado de M-CA$H, o serviço exige
cadastramento do cliente que opta pelo
celular em detrimento do cartão de crédito ou
boleto bancário, bastando que o número do

terminal seja informado. O sistema da loja
se comunica com a M-Cash, que vai até o
sistema do HSBC verificar se o cliente tem
saldo em conta, e depois liga para o celular
do usuário solicitando uma senha de
confirmação ou não da transação.

Para Gastão Mattos, presidente da M-
Cash, a grande vantagem desse sistema é
que o usuário não precisará instalar nada
em seu celular. Lojas como
Americanas.com, segundo ele, já estão
preparadas para esse tipo de transação, e
a próxima fase é estender esse sistema
para operações em ATMs e em POS no
varejo. Pelo tamanho da base de
assinantes de celular no Brasil, o executivo
acha que esse meio de pagamento tem '
potencial para conquistar 3% do mercado,
avaliado em cerca de R$ 4 bilhões.

Há outros testes de pagamento
contactless com celular no Brasil, como é o
caso do Visa Cash da administradora de
cartão de crédito. Nesse exemplo, o
terminal exige a instalação de um chip e o
usuário carrega um valor no aparelho, que
vai mostrando seu saldo, como no Bilhete
Único de ônibus.
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