
Cartão de crédito
até em alto-mar
O objetivo da Visanet é criar condições para que os plásticos
possam ser aceitos em qualquer tipo de transação comercial

por Fernando Travaglini

A
gora que já conseguiu cobrir 100%
do território brasileiro, a palavra de
ordem na Visanet é inovação: a busca
de novos produtos e serviços para

ampliar o seu mercado de cartões de crédito.
Pretende que seu dinheiro de plástico seja acei-
to em qualquer corrida de táxi, nas compras
em feiras livres, em pleno alto-mar, nas recar-
gas de celular - em qualquer negócio. E quer
também continuar se mantendo na liderança
de um segmento que fatura R$ 250 bilhões por
ano no Brasil.

"O que nós procuramos é a universalização
da aceitação dos cartões", enfatiza Antônio Luiz
Rios, presidente da companhia, campeã setorial
de Valor 1000 pelo segundo ano consecutivo.
"Queremos fazer com que, em todos os lugares
em que uma pessoa tenha de pagar alguma
coisa, exista um terminal da Visanet para que
essa transação possa ser feita com cartão Visa",
acrescenta. Nesse processo, a agilidade e a ino-
vação são fundamentais.

A companhia pretende ampliar o leque de
produtos e serviços para maximizar sua presença
na rede de mais de l milhão de estabelecimentos
credenciados (1,1 milhão, segundo dados de
junho de 2007) e quase 800 mil pontos-de-venda
(PÔS, da sigla em inglês). Quer obter, dessa forma,
ganhos de escala e de escopo. "Esse é um movi-
mento que está se consolidando e que é muito
importante para agregar valor", afirma Rios.

Uma das grandes possibilidades abertas
para o negócio de cartões fala pelo celular. De
um lado porque o sistema para recarga de cré-
ditos já está presente em mais de 34 mil estabe-
lecimentos, integrado com praticamente todas

as operadoras de telefonia móvel. De outro,
porque o próprio telefone pode ser usado para
pagar contas, funcionando como um cartão. Até
o lojista poderá, em breve, usar o aparelho como
um PÔS para a cobrança das transações.

Novas frentes estão sendo abertas para a
conquista de clientes, como a operação de cap-
tura de cartões private label, fruto das parcerias
entre bancos e redes de varejo. Segundo estima-
tivas da própria empresa, existem 2 milhões de
estabelecimentos que poderiam receber a infra-
estrutura para pagamento com cartão. "Este é o
potencial afiliável, mas a grande maioria desses
estabelecimentos ainda mantêm um grau muito
grande de informalidade", lamenta.

Com a atuação atingindo todo o país, até
mesmo a forma de administração tem rece-
bido novidades na busca da aproximação no
relacionamento com o cliente. Todo o modelo
de atendimento foi redefinido de forma a me-
lhorar o processo, criando uma segmentação
para respeitar as especificidades regionais de
cada área atendida pela companhia, oferecendo
preços e promoções adequados às característi-
cas locais. "O cliente deve nos perceber como
um impulsionador do negócio dele", acredita
o presidente da Visanet.

Nessas operações ê igualmente essencial
aplicar o que há de mais novo em Tecnologia
da Informação. Vale lembrar que a Visanet
funciona como uma verdadeira empresa de
clearing, liquidando anualmente nada menos
de 2 bilhões de operações, que movimenta-
ram R$ 112 bilhões em 2006. Operações que
implicam desde a afiliação e o relacionamento
com estabelecimentos comerciais que aceitam





a bandeira Visa, checagem on-line de vali-
dade e limites dos cartões, cobrança, até a
liquidação final, assegurando que as lojas
e os prestadores de serviços receberão o di-
nheiro, no dia combinado e no valor correto.
Por isso a busca por qualidade e menor risco,
controlado à medida que os processos são
estruturados. "Do ponto de vista da gestão
de risco, um dos fatores mais importantes
é a estabilidade da rede de captura das
transações, que envolve comunicação com
os pontos-de-venda e toda a infra-estrutura
de telecomunicação."

Foram investidos mais de R$ 200 milhões
no ano passado, e a previsão para este ano
está bem acima desse valor. Com o modelo
em constante mudança, o grande desafio
agora é consolidar os movimentos de inova-
ção. "Precisamos fazer com que eles de fato
sejam amplamente utilizados, gerando o
fluxo de caixa que os produtos tradicionais
já geram e esse ê um trabalho de médio e
longo prazo", conclui. Além disso, o cresci-
mento é necessário para enfrentar o avanço
da concorrência, como as multinacionais

Pontuação obtida pelas empresas
nos oito critérios

1 Visanet 54

2 BM&F 38

3 Bovespa 33

4 Clep 30

5 Redecard 26

6 Codevasf 20

7 Correios 20

8 Unopar 19

9 Atento Brasil 19

10 Investco 19

Média das 10 primeiras 28

Boa parte da expansão
deve se dar a partir
das possibilidades
abertas pelos
telefones celulares

que estão entrando no mercado brasileiro,
caso da Áurea e da Cabal, e as pequenas
bandeiras locais, algumas delas, inclusive,
já com alcance nacional e que movimentam
mais de R$ 8 bilhões por ano. Além, é claro,
dos outros meios de pagamento, como o
cheque e o dinheiro.

Todo esse crescimento da Visanet, por
enquanto, ainda se faz como uma compa-
nhia de capital fechado controlado pela Visa
International e por 20 bancos brasileiros -
foi criada em 1995 em uma associação com
o Bradesco e o Banco do Brasil, como Com-
panhia Brasileira de Meios de Pagamento.
Mas, se a subsidiária brasileira seguir os
passos da controladora e de sua principal
concorrente (a Redecard, capitaneada pela
MasterCard), estará logo mais no mercado
de capitais, listando-se na Bolsa de Valores.
O presidente da Visanet não se sente confor-
tável para falar sobre o tema. "É uma questão
mais apropriada para se formular aos acio-
nistas", responde. "Obviamente, com esses
movimentos todos, trata-se de um assunto
que está sempre sendo analisado." •
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