
os CARTÕES já
Os cartões continuam
sendo a maneira
preferida dos
consumidores para
pagarem suas compras
nos supermercados,
diante da facilidade,
praticidade, conveniência
e segurança do "dinheiro
de plástico". Além disso,
a tendência de mercado
é oferecer cada vez mais
serviço e crédito aos
clientes

s cartões de débito, de cré-
dito, o cartão próprio
(private label) e o alimen-

tação, também conhecidos
como dinheiro de plástico,
continuam sendo os preferidos
dos consumidores como meio
de pagamento para as suas
compras em supermercados.
Segundo a pesquisa Ranking
Abras 2007, realizada pela en-
tidade em parceria com a
Nielsen, hoje eles representam
53% das formas de pagar as
compras nos check-outs. Em
2001, eles representavam 36%,
ou seja, em seis anos conquis-
taram mais 17 pontos percen-
tuais no segmento supermerca-
dista. Com esse desempenho,
cabe a pergunta: quanto mais
o mercado de cartões cresce-
rá nos próximos anos? Esse ce-
nário, porém, mostra claramen-
te que o dinheiro em espécie,
apesar de ainda ser o meio mais
utilizado pelos consumidores

para pagamento de compras,
gradualmente vem perdendo

-.participação. Em 2006, repre-
sentou 28,2% do total faturado
pelo setor, contra
29,1% do ano anterior.

Pela pesquisa os
cartões de crédito de
terceiros fica na dian-
teira, com 20,1% de re-
presentatividade, se-
guidos dos cartões de
crédito próprios, tam-
bém conhecidos como
private label, com
17,9%, e pelos cartões
de débito, com 14,8%.

mensal ou sobre a emissão de
cheques abaixo de um determi-
nado valor", afirma o diretor de
novos produtos da Serasa,

l Ricardo Loureiro.
| Para o sócio-dire-

tor da Partner Consul-
toria, Álvaro Muza, os
meios de pagamento
eletrônicos são uma
tendência cada vez
maior no varejo, por
serem mais ágeis e
adequados para atre-
lar a linha de crédito

"O crescimento do uso dos car-
tões vem se mantendo nos úl-
timos anos, influenciado pela
praticidade, portabilidade e
agregação de serviços que ofe-
recem aos seus usuários. Além
do mais, os próprios bancos
contribuem para este movi-
mento, cobrando tarifas sobre
o segundo talão de cheques

ao consumidor. "Para
o setor supermerca-

dista, os cartões, principal-
mente os private label, permi-
tem a fidelização do cliente e
o entendimento do seu com-
portamento. Além de ser van-
tajoso também para o consu-
midor não habituado a utili-
zar os serviços oferecidos
pelos bancos, pois é um car-
tão que cobra taxas mais bai-



representam 53% do setor

xás e possibilita a compra de
vários produtos", diz Muza.

A financeira Losango, do
grupo HSBC, trabalha com
uma gama de serviços
específicos para viabi-
lizar o cartão próprio
dos supermercados e
tem cerca de 500 cli-
entes do varejo super-
mercadista. "Para os
supermercados, traba-
lhamos uma operação
diferente da tradicio-
nal, pois eles têm clien-
tes que vão muito mais
vezes ao canal de

presa. "Trabalhamos em parce-
ria com o setor supermercadis-
ta por meio das Associações Es-
taduais, como a Amis, de Minas
Gerais; a Agas, do Rio Grande
do Sul, e a Apas, de São Paulo.
Essa comunicação é importan-
te porque em cada região do
país temos um perfil de con-
sumidor que demanda um pro-
duto adequado, levando em
consideração o tíquete médio,
a taxa de juros, a anuidade do
cartão e a localização da loja,
entre outros", acrescenta.

Nos últimos dois anos a
modalidade cartão próprio cres-
ceu 31%. Em 2004 representa-
va 13,2% e em 2006 passou para
17,9%, o que gerou oportunida-
des para várias empresas entra-
rem nesse mercado.

A Good Card Mei-
os de Pagamento, por
exemplo, disponibiliza
ao varejo o serviço de
embandeiramento dos
cartões de acordo com
suas necessidades e
oferece serviços de
crédito principalmente
para os consumidores
das classes C e D não
bancarizados. "Nossos
cartões, o Open Private
Label, são aceitos em
60 mil pontos em todo

compra, gastando R$
40,00, em média. Des-
sa forma, temos que trabalhar
uma transação diferenciada
para os cartões private label",
afirma o diretor de marketing
e produtos da Losango, Lean-
dro Vilain. Para ele, os super-
mercados são um importante
canal para os negócios da em-

de cartões da bandeira.
"O auto-serviço é um
canal fundamental para
trabalharmos a marca
da nossa bandeira", sin-
tetiza Ogata.

Perspectivas

2007, com base em seus estu-
dos da evolução de mercado,
sinalizam que as compras com
cartões de crédito, de débito,
de loja e de uso doméstico de-
verão movimentar R$ 290,8 bi-
lhões e estarão em circulação
416 milhões desses cartões.
Considerando que em 2006
os cartões de todas as moda-
lidades movimentaram R$
246,3 bilhões, se essa projeção
se confirmar o mercado de
meios de pagamento eletrôni-
co registrará crescimento de
18%. Somente nos três primei-
ros meses do ano o volume
de compras pagas com dinhei-
ro de plástico aumentou 17%
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado e até maio
estavam em circulação 396 mi-
lhões desses cartões.

Dados recentes divulgados
pela Abecs estimam que este
ano o varejo será o maior emis-
sor de cartões de crédito do
País, superando até mesmo os
bancos. O comércio varejista
irá emitir 127 milhões de uni-
dades e os bancos, 91 milhões.
O Carrefour é o quinto coloca-

Estimativas da Asso-
ciação Brasileira das Em-
presas de Cartões de
Crédito (Abecs) para

o Brasil, desde farmácias, pos-
tos de gasolina e supermerca-
dos, mas a nossa meta até o fim
deste ano é chegar a 100 mil",
afirma o vice-presidente da
empresa, Carlos Ogata. Segun-
do ele, os supermercados re-
presentam 30% da utilização



do em número de cartões emi-
tidos, com 6,4 milhões de uni-
dades, e o Pão de Açúcar é o
sétimo, com 4 milhões. Entre-

tanto, no primeiro se-
mestre deste ano a CBD
emitiu 500 mil desses car-
tões, ficando em sexto
lugar, e o Carrefour ficou
com a oitava colocação,
com a emissão de 360
mil unidades.

Agora, apesar de
esse mercado navegar
de vento em popa, al-
guns cuidados devem
ser tomados pelas em-

presas ao emitirem seus car-
tões, aconselha o sócio-dire-
tor da Partner Consultoria,
Álvaro Muza. "Deve haver
controle rigoroso na oferta e
emissão de serviços, para evi-
tar riscos de fraude e princi-
palmente da inadimplência. As
empresas devem adotar medi-
das de precaução, que possam
inibir o nível de endividamen-
to do consumidor. Hoje, o pro-
blema maior da inadimplência
na utilização dos cartões está
na educação, no controle de
seu uso", enfatiza.

Bandeiras

A VisaNet, responsável pelo
relacionamento com estabele-
cimentos comerciais ao Sistema
Visa e pelas transações realiza-
das com cartões Visa, tem o
varejo supermercadista como
seu principal cliente. O setor re-
presenta 22% no faturamento
da empresa. "A nossa parceria
com os supermercados é mui-
to forte, pois eles são o nosso
principal canal em volume de
vendas, e são muito receptivos

aos nossos cartões",
afirma o diretor execu-
tivo, comercial e de
marketing da Visa Net,
Eduardo Gouveia.

A VisaNet proces-
sou no ano passado
mais de 2 bilhões de
transações, que movi-
mentaram R$ 112 bi-
lhões. Segundo análise
do Ranking Abras 2007,
os cartões de terceiros
das bandeiras Visa e
Mastercard, Diners e
outros cresceram 36%
em participação. Já os
cartões de débito, que
também são uma mo-
dalidade de pagamen-
to à vista que substitui
o dinheiro ou o che-
que, tiveram aumento
de utilização de 2,3%,

~o que explica a queda
de 17,4% da modalida-
de de pagamento de
cheque à vista em
2006. O cheque pré-
datado também teve redução
significativa de 12,5%, conse-
quência do aumento do uso do
cartão de crédito.

A Mastercard Worldwide,
presente em 200 países, é
umas das principais bandeiras
de cartões no Brasil. O número
de cartões, somando as ban-
deiras Mastercard e Maestro,
chegou a 189 milhões de uni-
dades em dezembro de 2006,
equivalente a 12% do 1,5 bi-
lhão de cartões que tem em
circulação pelo mundo. Fe-
chou 2006 com movimento
bruto global de US$ 1,95 tri-
lhão, 14,9% mais elevado que
o do ano anterior. Os merca-
dos do México e do Brasil tam-

bem estão em forte expansão
e movimentaram US$ 126 mi-
lhões, com crescimento de
26,1% no ano passado.

Cartão Alimentação

A modalidade de cartão
alimentação em 2006 apresen-
tou ligeiro crescimento, res-
pondendo por 6,2% das com-
pras pagas nos check-outs. Em
2005 a mesma base era de
5,9%. Apesar de esse meio de
pagamento ser recente, algu-
mas empresas trabalham firme
para a expansão dele.

A Ticket Alimentação, do
Grupo Accor, por exemplo,
desde 1998 trabalha com car-



toes eletrônicos e hoje
tem mais de 50 mil clien-
tes na modalidade ali-
mentação-refeição, com
participação de 38% nes-
se segmento. Por mês, a
empresa realiza cerca de
5 milhões de transações.

O crescimento anual,
em volume de negócios,
da Ticket Alimentação é
de 13%, mas a meta para

2007 é crescer 12%. "Nosso ob-
jetivo é ampliar nosso portfólio
de produtos e serviços, além de
trabalharmos com foco nas pe-
quenas e médias empresas. Em
2005, por exemplo, criamos o
Ticket Express, um serviço em
que o cliente faz seu pedido pela
internet sem necessidade de
efetuar cadastro", afirma a su-
perintendente da Rede Estabe-
lecimentos, Maria Fernanda
Cordeiro. Para ela, o bom re-
lacionamento com os super-
mercados e o apoio da Abras

foram fundamentais para
os negócios da empresa.

A Visa Vale, empresa
especializada em cartões
eletrônicos de benefícios
para alimentação e refei-
ção, em junho comemo-
rou seu quarto aniversá-
rio com a meta de alcan-
çar a liderança nas duas
modalidades, nos próxi-
mos dois anos. O objeti-
vo foi impulsionado pelo
desempenho satisfatório

desde que foi criada, pois só
utiliza o meio eletrônico para
fazer desde pagamentos dos
cartões alimentação e refeição
às negociações com os clientes.

Hoje a empresa tem mais
de 38 mil clientes, que repre-
sentam a emissão de mais 5

milhões de cartões. Em 2006
movimentou R$ 3,6 bilhões e
cresce cerca de 23% por ano.
Por mês, são realizadas 16 bi-
lhões de transações, a maior
parte delas pelo cartão ali-
mentação. "Cerca de 80%
dos cartões alimentação da
Visa Vale são utilizados nos
supermercados. Eles respon-
dem por 68% do faturamen-
to da empresa e 30% dele são
gerados pelas 20 maiores re-
des", afirma o diretor execu-
tivo, comercial e de marke-
ting, Paulo Frossard.

A Embratec Good Card, que
desenvolve tecnologia e solu-
ções corporativas para a admi-
nistração de convénios através

dos cartões Good Card, ofere-
ce ao setor supermercadista o
serviço de credenciamento à
Bandeira Good Card para os
cartões Alimentação e Plus, que
podem ser utilizados somente
para a compra de alimentos em
supermercados, mercearias, pa-
darias e açougues, entre ou-
tros. "Nossos cartões podem ser
utilizados em mais de 50 mil es-
tabelecimentos em todo o Brasil
e até o fim do ano nossa meta
é emitir 100 mil cartões ao
mês", afirma o diretor de ma-
rketing, produtos e rede da
Embratec Good Card, Gerson
Luis da Silva.

Por Michele Pinheiro
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