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Lançado há pouco mais de um ano, o cartão de crédito Leroy Merlin é considerado pela 
empresa essencial para manter-se no concorrido mercado brasileiro. A rede varejista de home 
center aposta no meio de pagamento como um dos instrumentos de consolidação de sua 
marca no Brasil. Com dois terços das vendas da rede financiadas, não ter um cartão é 
praticamente ficar fora do mercado, na opinião da gerente de marketing e comunicação, Carla 
Ramos.  
No País há dez anos, a rede francesa lançou, em parceria com o Unibanco em outubro de 
2006, um cartão de crédito internacional, com as bandeiras Visa e Mastercard, e um cartão de 
marca própria. Da base de 160 mil clientes, 74% possuem cartão cobranded; 14%, private 
label; e 12% realizam compras por meio de crédito direto ao consumidor (cheques).  
 
A rede pretende privilegiar o cartão cobranded e deve chegar ao final do ano com mais de 200 
mil plásticos. O private é mantido como alternativa para clientes que não conseguem 
aprovação de crédito ou para os que já possuem cartão de crédito e não cedem às ofertas da 
varejista.  
 
Hoje o tíquete médio de um cliente comum fica entre R$ 180 e R$ 200. Já o cliente que possui 
o cartão de crédito co-branded gasta, em média, R$ 800.  
 
O aumento das vendas é atribuído em grande parte também ao cartão de crédito. Enquanto o 
setor de material de construção cresceu 6% no ano passado, a rede registrou crescimento 
superior a 15%. Segundo Carla, lealdade é algo difícil no varejo e fica mais complicado ainda 
no segmento competitivo como o de atuação da Leroy Merlin. "Nosso primeiro objetivo com o 
cartão é facilitar a vida do cliente e o segundo estreitar nosso relacionamento." Até agosto, a 
rede promete lançar um programa de fidelidade. "Estamos testando um programa que seja um 
cash-back (conversão das compras em pontos) atrativo".  
 
A Leroy Merlin possui 13 lojas no Brasil. Inaugura a 14ª em maio, em São Paulo, e a 15ª até o 
final do ano, no Rio de Janeiro.  
 
Mercado promissor  
 
Os cartões private label continuam a atrair redes varejistas. No ano passado, o número de 
plásticos próprios cresceu 16% segundo a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs), chegando a 106 milhões de unidades.  
 
Os resultados obtidos pelo varejo despertou o interesse de outros setores. "Não tanto quanto 
nos últimos anos porque já tivemos um nível de penetração grande", avalia o analista do Ibope 
Inteligência, Artur Gimenes. O principal potencial de expansão está nas redes menores, como 
as regionais com dez ou até menos unidades.  
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