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Os segmentos de baixa renda na América Latina representam uma 
enorme oportunidade, porém os bancos precisam mudar drasticamente 
para servi-los de forma efetiva.

Leonardo Gonçalves  
e Alexandre J. Sawaya

Neste momento, os bancos da América Latina já exploraram a maior 
parte das oportunidades de crescimento nos segmentos de média e alta  
renda. Assim, a maioria dos clientes desses grupos que desejava serviços 
bancários já os tem. Ainda há, entretanto, uma grande oportunidade nos 
segmentos de baixa renda da região, que permanecem pouco explorados. 
Esses segmentos têm uma grande necessidade de financiamento, pois de 
outra forma, não podem adquirir muitos produtos essenciais, sem mencionar  
itens emergenciais, como medicamentos. No Brasil, o mercado mais 
desenvolvido da região em termos de crédito ao consumidor, as contas 
correntes alcançaram pelo menos 80% de penetração nos segmentos  
de alta renda, em comparação a apenas 30% nos segmentos de baixa renda 
(Gráfico 1). Em outros países da América Latina, a diferença é ainda maior. 

Os consumidores de baixa renda na América Latina constituem um mercado  
que exige atenção. O modelo de banco de varejo tradicional da região  
não é adequado para capturar uma parte considerável desse mercado, devido  
aos custos comerciais relativamente altos – manutenção de agências e 
atendimento personalizado ao cliente – e ao ambiente intimidador que as 
agências às vezes representam para os consumidores de baixa renda. Os 
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bancos de varejo também enfrentam 
uma economia adversa ao atender  
a esses segmentos: os custos típicos 
de aquisição variam entre US$ 100  
e US$ 150 por cliente, e as margens 
de lucro líquido anual apenas  
entre US$ 80 e US$ 120.

Apesar disso, em períodos de 
expansão econômica, caracterizados 
por baixos níveis de inadimplência, 
as empresas de crédito ao consumi-
dor especializadas em segmentos  
de baixa renda no Brasil, Chile e 
México alcançaram retorno  
sobre o patrimônio líquido de mais 
de 40%, e suas carteiras de crédi- 
tos cresceram mais de 20% ao ano. 
A experiência nesses três países  
indica que disponibilizar crédito 
para grupos de baixa renda é 
atraente, não somente por causa do 
amplo mercado que se abre para  
as empresas de financiamento, mas 
também porque pode contribuir  
significativamente para o lucro do 
banco e incrementar o desen-
volvimento da economia.

Para atender a esses segmentos, os bancos devem desenvolver modelos 
comerciais e de distribuição mais customizados. As principais instituições  
do mercado, na verdade, já desenvolveram habilidades de crédito e cobrança 
sofisticadas e criaram infra-estruturas de baixo custo.

Um mercado em crescimento, porém diverso
O crédito ao consumidor na América Latina tem crescido de maneira 
consistente. Entre 2001 e 2005, o volume surpreendente de produtos de 
crédito ao consumidor (empréstimos pessoais, financiamento de 
automóveis, CDC e cartões de crédito) aumentou a uma taxa média de 20%, 
nos sete maiores mercados da região: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
México, Peru e Venezuela (Gráfico 2). O crédito ao consumidor  
apresenta crescimento acelerado mesmo em países atingidos por graves 
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problemas econômicos e crises financeiras. Na Argentina e na Venezuela,  
por exemplo, o total da carteira de crédito quase dobrou de 2003 a 2005. 
E, considerando que o nível de endividamento de uma família latino-
americana hoje está bem abaixo do nível de débito em relação a economias 
mais desenvolvidas, esse crescimento deve continuar.

O panorama é, portanto, positivo, embora o crédito ao consumidor de 
baixa renda nos diferentes países da América Latina tenha atingido níveis 
diversos de desenvolvimento. Em um grupo, que compreende vários 
pequenos mercados (como, por exemplo, a República Dominicana, El 
Salvador e Paraguai), a população de baixa renda não bancarizada quase 
não tem acesso ao crédito formal. Esses consumidores precisam recorrer a 
familiares e amigos e, mais comumente, aos usureros ou agiotistas – 
especializados em empréstimos informais com taxas de juros excessivamente  
altas. Nesses mercados, entre 70% e 80% das pessoas no segmento de  
baixa renda não contam com serviços bancários e mais da metade delas 
adquirem alguma forma de crédito de fornecedores informais. Tais 
recursos geralmente financiam gastos emergenciais e despesas básicas  
do lar. Os empréstimos, cerca de um décimo da média de empréstimos 
pessoais de um banco, podem ter taxas anuais de mais de 3.000%!

Os países de um segundo grupo – Argentina, Colômbia e Peru – 
alcançaram um estágio intermediário de desenvolvimento, com oferta de 
produtos básicos e crescente penetração nos segmentos de baixa renda. 
(Graças a uma onda de crescimento no consumo provocado pelos altos preços  
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Exhibit 1 of 3
Glance: Current-account penetration in Brazil is much less pronounced in lower-income 
segments than in higher-income ones. 

G R Á F I C O  1  

Uma grande disparidade

1 Últimos dados disponíveis.
2 Taxa de conversão média, 2001: 1 real = US$ 0,43.
3 Segmentação de marketing com base no alvo; superior = segmento A, médio = segmento B, inferior = segmentos C, D e E.

 Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE);
Target Marketing; análise da McKinsey
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do petróleo, a Venezuela está agora em fase de entrada nesse grupo). Os 
produtos oferecidos incluem empréstimos pessoais, financiamento  
de automóveis e cartões de crédito, negociados por bancos ou empresas de 
financiamento especializadas. Há também os cartões de crédito nacionais, 
sem a bandeira MasterCard ou Visa, aceitos somente em redes fechadas de 
lojas. Os varejistas nesses países geralmente oferecem financiamento 
parcelado, mas exploram atualmente a possibilidade de transformar suas 
opções de crédito em empresas de serviços financeiros. 

Formas mais sofisticadas de financiamento ao consumidor estão disponíveis 
nos países de um terceiro grupo. No Brasil, Chile e México, a oferta de 
produtos é diversa, incluindo empréstimos pessoais (com e sem garantia), 
empréstimos para compra de automóveis, cartões de créditos, crédito ao 
consumidor nas lojas e empréstimos de varejistas. 

No Brasil, os bancos atualmente dominam o mercado, tendo adquirido 
todas as empresas financeiras independentes mais relevantes e assumido os 
negócios financeiros da maioria dos grandes varejistas. No Chile, em 
contraste, os varejistas mantêm um forte controle sobre o crédito ao consu-
midor e criaram seus próprios bancos, que oferecem financiamentos  
de hipotecas e contas-poupança, e competem com as divisões voltadas aos 

4,8

Q1a 2007
Consumer finance
Exhibit 2 of 3
Glance: The consumer finance market in Latin America has grown steadily.

G R Á F I C O  2

Um mercado em crescimento

1 Últimos dados disponíveis.
2 Taxa de crescimento anual composta.

 Fonte: Bancos centrais dos países exibidos, análise da McKinsey
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consumidores de baixa renda dos principais bancos comerciais. A posição 
do México é intermediária entre os dois países, Brasil e Chile. Alguns 
bancos, como o Banco Santander Central Hispano (com seu grupo Serfin) e  
o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA, com seu serviço Finanzia a  
serviço das lojas Wal-Mart), têm uma presença significativa em crédito ao 
consumidor, mas os grandes varejistas estão avançando rapidamente. 

Independentemente do setor predominante, os produtos estão se tornando 
cada vez mais sofisticados, e as estratégias cada vez mais agressivas. 
Varejistas e bancos no Chile anunciam de forma intensa; os varejistas 
afirmam ter as melhores taxas de financiamento, enquanto os bancos 
oferecem prestações mensais de 18 a 24 meses para compras de TVs de 
plasma e motocicletas. Um recurso notável do mercado de financiamento  
ao consumidor no Brasil é o marketing agressivo one-on-one, típico das 
financeiras: pontos financeiros especializados, com foco em empréstimos 
pessoais, cujos promotores “agarram” (quase literalmente) as pessoas nas 
ruas. O ambiente das lojas nesses países não se parece em nada com o de  
uma agência bancária; a aparência é simples e colorida, e a equipe jovem e  
a atmosfera são típicas de uma loja de varejo – recursos que servem para 
atrair segmentos geralmente avessos aos bancos tradicionais.

Três modelos 
Apesar das pequenas diferenças entre os países, as instituições financeiras 
geralmente exploram a possibilidade de crédito ao consumidor de  
baixa renda por meio de três modelos: parceria com os varejistas, criação  
de financeiras e ofertas de cartões de crédito para uso generalizado. 

Parcerias com varejistas 
Os bancos que desenvolvem parcerias com varejistas passam a ter acesso  
a um enorme número de clientes, cortam custos de aquisição, obtêm dados 
do cliente para ajudar a definir os perfis de risco e expandem os canais 
físicos de distribuição. O relacionamento envolve o financiamento de compras  
feitas na própria loja, por meio de cartões privados ou empréstimos parce-
lados, contratados nos pontos de venda. Os bancos também alavancam os 
relacionamentos que os grandes comerciantes têm com os clientes para 
vender outros produtos e serviços financeiros. Três importantes empresas 
que seguem esse modelo na América Latina são Fininvest, Losango e  
Taii, todas no Brasil. 

O modelo está sendo aplicado de duas maneiras, dependendo da instabi-
lidade da economia (o que afeta a qualidade do crédito), da sofisticação dos 
players de cada lado da mesa e da agressividade dos concorrentes. No 
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Brasil, por exemplo, as instituições financeiras dominam o relacionamento, 
e os bancos desenvolveram a maioria de seus serviços financeiros para os 
varejistas. Em outros lugares (como no Chile), os grandes varejistas estabele-
ceram seus próprios serviços financeiros e, em alguns casos, seus  
próprios bancos. O México é um caso interessante: duas redes b de varejo 
importantes – Coppel e Elektra – estão desenvolvendo suas próprias 
operações bancárias, sendo a Elektra, com seu Banco Azteca, um modelo 
de sucesso comprovado. 

As parcerias com os varejistas, embora atraentes, são de difícil gerencia-
mento por causa do conflito de interesses entre varejistas e instituições 
financeiras sobre a propriedade do relacionamento com o cliente. O banco 
deseja fazer vendas cruzadas de serviços financeiros aos clientes do  
varejista, enquanto o varejista deseja protegê-los de ofertas indesejadas. 
Ainda assim, o prêmio é considerável para os bancos: carteiras com renta- 
bilidade sobre o patrimônio de 30% a 35% para complementar o negócio  
principal, grandes redes de pontos de venda que podem ser alavancadas,  
e uma ampla base de clientes com baixa penetração de produtos. 

Financeiras
Uma outra abordagem envolve a criação de lojas que vendem produtos 
financeiros, geralmente adiantamentos salariais, empréstimos pessoais sem 
garantia e seguros de baixo custo (como auxílio-funeral). Fininvest,  
IBI e PanAmericano, no Brasil, e Banco Nova (Bci) e Santander Banefe,  
no Chile, são exemplos deste modelo. 

As redes financeiras, com oferta de empréstimos pessoais de emergência, 
têm sido os negócios mais lucrativos de crédito ao consumidor, mas seu  
atrativo está desaparecendo à medida que a competição prolifera. No Brasil, 
os bancos comerciais têm como alvo os segmentos de baixa renda,  
e os varejistas estão expandindo suas ofertas de produtos para incluir emprés-
timos pessoais que complementem os cartões de loja padrão e outros 
produtos acessíveis. Empréstimos vinculados à folha de pagamento (com 
garantia e pagos diretamente com dedução do salário mensal) exemplificam  
o tipo de produto que está corroendo o crescimento e o lucro das 
financeiras tradicionais.

Cartão de crédito
Os cartões de crédito apresentam alto nível de crescimento e de lucratividade  
em grande parte da região. Os bancos que utilizam essa abordagem 
oferecem aos consumidores sem serviços bancários cartões de crédito para 
uso generalizado, bem como cartões de afinidade ou co-branded, através  
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das centrais de atendimento, mala direta e Internet. (Usam também esses 
métodos para atender grupos de média e alta renda). Especialistas em 
produtos como Credicard, OCA e Tarjeta Naranja são exemplos bastante 
conhecidos de empresas que adotam essa abordagem.

Além disso, um número crescente de varejistas está tentando aumentar sua 
parcela de gastos totais do consumidor migrando a base de seu cartão de  
loja para cartões de crédito de uso generalizado. A cadeia de lojas Liverpool 
(no México) empreendeu essa migração e anunciou, recentemente,  
que irá oferecer os cartões Visa a alguns de seus clientes afluentes. Outra 
empresa é a Casas Bahia, a maior empresa varejista do Brasil,  
que lançou recentemente um cartão de crédito em parceria com o Banco 
Bradesco, um dos maiores bancos comerciais do País.

O principal desafio na comercialização de cartões de crédito, não apenas  
na América Latina, mas em toda parte, é a dependência de canais remotos 
como telefones, correspondência, Internet, que geralmente têm taxas  
mais baixas de conversão para vendas do que as agências ou lojas físicas 
(taxas de 2% a 10% e 10% a 20%, respectivamente). Portanto, um fator  
de sucesso para as empresas de cartão de crédito é a capacidade de gerenciar 
canais remotos para maximizar as taxas de conversão. A venda de  
cartões customizados para segmentos específicos, uma forma importante 
de aumentar essas taxas, exige um alto nível de capacidade  analítica  
de marketing.

Escolha do modelo apropriado
O melhor modelo de crédito ao consumidor para atender aos segmentos  
de baixa renda depende, principalmente, do estágio de desenvolvimento  
do país, da disponibilidade e da vontade dos grandes varejistas de  
estabelecer parcerias ou vender suas carteiras de crédito, e de as taxas de 
empréstimo possuírem ou não um limite máximo. Alguns bancos usam 
mais de um modelo e, dessa forma, podem não apenas captar os benefícios  
econômicos do novo negócio, mas também usá-los como canal de  
aquisição de clientes para o banco de varejo.

Um exemplo bem-sucedido no Brasil é o Unibanco, que combina todos os 
três modelos de forma bastante eficaz. O Unibanco tem joint ventures  
com grandes varejistas, tais como o Magazine Luiza e Ponto Frio, e mais de 
200 acordos financeiros com pequenos e médios varejistas; mais de 300 
lojas de baixo custo, localizadas nas maiores cidades do Brasil, com foco em  
empréstimos pessoais e negócios com cartões de crédito de bandeira  
privada e de uso generalizado que alcançam milhões de consumidores.
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É notório que o volume de remessas – a parte  
da receita que os trabalhadores estrangeiros  
nos Estados Unidos ou em outros países enviam  
a parentes em seu país de origem pelo sistema 
financeiro – está aumentando rapidamente. Contudo, 
os bancos têm sido lentos em captar o valor total 
dessas transações. Nossa experiência indica que eles 
deveriam ser capazes de transformar esse fluxo de 
remessas em novos relacionamentos bancários (tais 
como empréstimos pessoais, contas-poupança  
e cartões de crédito) tanto com os destinatários  
locais do dinheiro como com os remetentes.

Os bancos na América Latina, incluindo operações 
locais de multinacionais, aumentaram 
significativamente sua participação no mercado de 
remessas: eles respondem por 54% de todos  
os pagamentos a beneficiários na região, e possuem 
uma fatia maior ainda no Brasil, El Salvador,  
México e Venezuela. A concorrência, porém, se 
intensificou à medida que novos intermediários se 
envolveram. Ao passo que o valor total das remessas 
para a América Latina quase dobrou, atingindo  
US$ 45,6 bilhões de 2001 a 2005 (com aproximada-
mente 75% vindo dos Estados Unidos), a McKinsey 
estima que o conjunto de comissões que todos os 
participantes do mercado obtiveram subiu  
apenas 21% no mesmo período. As comissões podem 
ser obtidas em três estágios do processo – na  
origem (com taxas sobre o remetente), na 
transferência (quando uma taxa é deduzida pelo  
envio eletrônico do dinheiro do país de origem para  
a América Latina), e no pagamento (quando o 
beneficiário final recebe o dinheiro). Os bancos têm 
uma ótima oportunidade de aumentar sua parti-
cipação nas receitas no mercado de remessa; de fato, 
eles podem ser encorajados a fazer isso pelos 
governos dos países desenvolvidos e em desenvol-
vimento, que estão comprometidos em estimular  
esse envolvimento como uma forma de reduzir os 
custos das transações para os participantes.  
No entanto, os bancos enfrentam dois desafios: 
identificar um modelo economicamente viável diante 
do recuo da diferença entre suas taxas e as  
cobradas pelas organizações tradicionais de trans-
ferência de dinheiro, como a Western Union e 

MoneyGram, e tirar total vantagem de suas marcas e 
possibilidade de parceria. Para abordar o primeiro 
problema, os bancos na América Latina precisam 
aumentar sua participação na carteira, desen-
volvendo relacionamentos mais fortes com pessoas 
que trabalham fora da economia formal. Avaliar  
o volume e os registros de pagamento dos 
destinatários das remessas pode ajudar os bancos  
a estender crédito e empréstimos pessoais a 
indivíduos sem uma fonte formal de renda. Tais 
movimentações deveriam ser acompanhadas  
por uma iniciativa para aprimorar os recursos das 
filiais - por exemplo, assegurando que tenham 
sistemas de TI mais bem integrados vinculando as 
transações de remessa a contas-depósito, e planos 
mais flexíveis de pagamento de empréstimos.

Ao mesmo tempo, os bancos precisam promover 
suas marcas mais ativamente para esse segmento de 
consumidor. Também deveriam ser consideradas  
as parcerias com os varejistas locais e com o setor 
imobiliário – por exemplo, ao introduzir programas 
permitindo que os responsáveis pelas remessas façam 
aplicações e adquiram propiedades em seu país  
de origem.

Vemos três estratégias através das quais as 
instituições financeiras da América Latina poderão 
entrar ou se expandir no mercado de remessas: 

•   O modelo básico. Como primeiro passo, os  
bancos de varejo na América Latina deveriam  
se concentrar em otimizar sua presença local –  
por exemplo, aprimorando sua rede de filiais e  
caixas automáticos e os recursos de transporte de 
dinheiro em grande escala. Dessa forma, esses 
bancos não apenas atenderão aos recebedores  
das remessas, mas também os afastarão das 
organizações tradicionais de transferência  
de dinheiro. Os clientes deveriam ser estimulados  
a abrir contas bancárias, que possam receber 
transferências eletrônicas dos Estados Unidos.  
Os correntistas deveriam ser incentivados a  
manter dinheiro nas contas e a usar cartões de 
crédito para seus gastos, reduzindo, assim,  
os custos bancários. 

Capturando o valor das remessas na América Latina
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O que é necessário para ser bem-sucedido
A oportunidade na América Latina é grande e crescente, mas as barreiras 
para uma maior lucratividade são altas. As empresas devem se  
sobressair em três habilidades principais para atender aos segmentos de 
baixa renda de forma lucrativa.

  Em áreas remotas, agentes de baixo custo a 
serviço de um banco poderiam ajudar os clientes a 
efetuarem pagamentos em dinheiro. Para capturar 
todo o potencial de lucro desses destinatários  
de remessas, os bancos poderiam oferecer a eles 
empréstimos com taxas de juros especiais, 
dependendo de seu histórico de recebimento de 
remessas, que pode ser tão estável quanto  
uma folha de pagamento e durar muitos anos. 
Incorporar essas informações no perfil do cliente 
digno de crédito é a chave da lucratividade.

•   O modelo avançado. Quando os bancos 
dominarem o assunto de pagamento local, 
poderão começar a agir seletivamente  
nos Estados Unidos, onde o volume de transações 
tem origem. Aqui, a presença em questão  
nos mercados de alto potencial é a forma mais 
provável que os bancos têm de alcançar a  
escala necessária para cobrir os custos de seu 
ponto de venda operacional e taxas de licença; por 
exemplo, 43% das remessas para a Nicarágua 
têm origem na Flórida, enquanto 40% das 
remessas para El Salvador têm origem  
na Califórnia. Em tais micromercados, os bancos 
também podem contar, com freqüência, com 
consumidores entusiasmados com as marcas 
familiares de seu país de origem. Os bancos 
deveriam também desenvolver relacionamentos 
com os remetentes para identificar clientes de 
crédito hipotecário e de consumidor. 

•   O modelo integrado. Depois de dominar os 
estágios de origem e pagamento, os bancos 
poderão avaliar a possibilidade de se  
inserirem no negócio de transferência, o que, 
entretanto, requer escala e está limitado  
a um número pequeno de players. O BBVA é 
pioneiro por meio de sua subsidiária Bancomer 
Transfer Services (BTS). Cerca de 40% das 
remessas do México1 passam pelo sistema BTS, 
que oferece agilidade nos serviços, confirmação 
instantânea de entrega e informações  
sobre taxas de câmbio – recursos raramente 
encontrados nos sistemas bancários 
tradicionais. Os novos players do mercado 
precisarão criar volumes de origem e pagamento 
significativos para cobrir os custos fixos do 
desenvolvimento de uma plataforma de entrega 
eletrônica sólida, algo que o BTS fez desde o 
início, através de alianças com pequenas 
empresas de remessa e mesmo com grandes 
organizações de transferência de dinheiro, como 
a MoneyGram. Atualmente, a BTS tem mais  
de 35.000 locais de origem nos Estados Unidos.

Antonio Martínez, Alejandro Piñeros e 
Sergio Waisser 

Antonio Martínez e Sergio Waisser são Sócios da 
McKinsey na Cidade do México e Alejandro Piñeros  
é Consultor em Nova York. 

1 O México é o maior mercado de remessas da  
 América Latina.
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Gerenciamento de risco
Em geral, os grandes problemas de gerenciamento de risco dizem respeito  
a como conceder crédito de forma eficiente, gerenciar exposições ao risco  
e maximizar a recuperação assim que um cliente se torna inadimplente. Nos 
casos da América Latina, e de outros mercados emergentes, há um  
elemento adicional: como um banco realiza essas tarefas com informações 
limitadas, em um segmento da população mais exposto a volatilidades 
econômicas, quando a linha de crédito precisa ser pré-aprovada ou conce-
dida no ponto de venda?

A aprovação de crédito sofisticada é difícil por causa da escassez de infor-
mações, mas as instituições financeiras alavancam os bureaus de crédito 
locais, além de fontes como os varejistas, que têm vínculos mais próximos 
com os clientes. Os principais elementos para diferenciar entre os  
que merecem mais ou menos crédito são, em primeiro lugar, desenvolver 
modelos segmentados de acordo com a renda, região e produto, e, em 
segundo, obter um conhecimento profundo dos mercados locais e compor-
tamentos do cliente (veja informação complementar, “Capturando o valor  
das remessas na América Latina”). Todas as principais operações de crédito 
ao consumidor já desenvolveram essas habilidades.

Além disso, os índices de aprovação de crédito devem ser ajustados freqüen-
temente para manter a inadimplência sob controle. No ano de 2006,  
por exemplo, os índices de aprovação de empresas de crédito ao consumidor 
variou de 10% a 60%; nos países desenvolvidos, em contraste, esses índices 
permaneceram relativamente constantes. As taxas oscilam muito na América  
Latina em função da volatilidade da economia (o Brasil é um dos casos 
mais extremos) e também porque os clientes ainda estão se adaptando a 
um conjunto mais amplo de produtos e a linhas de crédito maiores. A 
combinação desses dois fatores torna os negócios mais complexos porque os 
freqüentes ajustes indicam que as empresas de crédito ao consumidor 
precisam monitorar e gerenciar constantemente suas taxas de aprovação; 
caso contrário, a inadimplência pode crescer de maneira substancial em 
épocas de créditos desfavoráveis.

A cobrança é uma parte fundamental do crédito ao consumidor, principal-
mente quando as empresas lidam com o segmento de baixa renda.  
A expectativa das empresas mais agressivas é de que cerca de 40% de um 
novo grupo de clientes se tornem inadimplentes em um prazo de 6 a  
12 meses. As operações mais avançadas de cobrança segmentam os clientes 
(por exemplo, de acordo com a disposição e a capacidade de pagamento)  
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e utilizam diversos canais (centros de atendimento automatizados, telefo-
nemas, cartas, mensagens de texto). As melhores operações de cobrança têm  
perdas líquidas 20% menores do que as operações de nível médio. 
Finalmente, o sistema de cobrança pode ser uma ferramenta de retenção: 
grande parte da base de clientes está ou esteve na lista de cobranças, 
portanto, se o esforço foi bem-sucedido um cliente pode ser qualificado 
para novos empréstimos. As melhores empresas latino-americanas –  
como a Contax, especializada em cobrança e telemarketing no Brasil – 
utilizam métodos bastante avançados.

Gerenciamento de parcerias
Os desafios de uma parceria envolvem o gerenciamento do conflito de 
interesses entre o varejista e a instituição financeira, alinhando seus 
objetivos e desenvolvendo uma forte proposta de valor (como, por exemplo, 
altos índices de aprovação e baixos níveis de perdas de crédito), o que  
irá satisfazer a ambos. As empresas devem aprender também a alavancar as 
capacidades operacionais do parceiro para aprimorar o negócio e cortar  
os custos de atendimento a clientes, como fez a parceria entre o Unibanco, 
Ponto Frio e Magazine Luiza ao usar as habilidades de gestão de risco  
e de estruturação de produtos do Unibanco e os pontos fortes dos varejistas 
em distribuição e marketing. 

Existem diversos tipos de parcerias banco-varejista, mas uma joint venture 
50-50 com compartilhamento de lucros parece funcionar melhor.  
Esse modelo oferece aos parceiros um alinhamento favorável de interesses – 
nenhuma decisão é tomada sem a concordância de ambas as partes, e há  
um número menor de questões a esclarecer. Parcerias com outras estruturas 
de propriedade (por exemplo, 60-40), ou com instituições financeiras  
que adquirem a operação total de crédito, são em geral menos robustas, em 
função de conflitos sobre as taxas de empréstimo, índices de aprovação  
de crédito e o direito de usar a base de clientes de formas específicas. Muitas  
empresas brasileiras de crédito ao consumidor que adotaram tais parcerias 
com os varejistas no fim dos anos 90 e início dessa década não conseguiram 
estabelecer negócios estáveis. Em alguns casos, os varejistas gerenciaram  
os modelos de crédito para elevar os índices de aprovação, aumentando, 
dessa forma, seus próprios volumes de venda, mas aumentando também o 
nível de inadimplência com o banco.

Uma parceria bem-sucedida pode ajudar os bancos a criar um mecanismo 
poderoso de aquisição de clientes porque oferece acesso de baixo custo  
a uma grande base de clientes. No Brasil, a aquisição de um novo cliente, 
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por meio de uma parceria, custa menos de US$ 20, em comparação  
aos US$ 20 a US$ 30 em uma financeira, e a mais de US$ 100 em uma 
agência bancária.

Manter o foco no baixo custo
Ao servir os clientes de baixa renda, é necessário transformar as áreas 
operacionais que dão suporte ao negócio (por exemplo, centros de atendi-
mento e funções de apoio) em áreas mais eficientes, de forma a oferecer  
um padrão homogêneo e adequado de serviços a preços compatíveis com a 
rentabilidade do cliente. Devido às margens de lucro baixas, o custo  
do atendimento aos clientes de baixa renda deve ser controlado; agências 
luxuosas e atendimento personalizado e customizado, acrescentam 
despesas difíceis de serem recuperadas. As empresas bem-sucedidas usam, 
em vez disso, malas diretas, centrais de atendimento, marketing de  
pontos de venda (como, por exemplo, sinalização nas lojas, promotores 
distribuindo panfletos nas ruas) e filiais mais simples, cujos móveis 
coloridos estão mais em sincronia com o mercado-alvo. 

Aprovação de crédito e cobrança – processos importantes – são gerenciados 
de forma setorial a partir de escritórios centralizados que capturam 
economias substanciais de escala e escopo. Para reduzir ainda mais os 
custos e obter vantagens significativas de escala, alguns bancos centra- 
lizam seus diferentes departamentos de crédito, desenvolvendo modelos 
para clientes afluentes, de média e baixa renda. Os ganhos com a  
eficiência operacional são cruciais para compensar as baixas margens por 
cliente e os índices de inadimplência relativamente altos, típicos do  
mercado de baixa renda.

Até recentemente, a concorrência pelo crédito ao consumidor de baixa 
renda na América Latina era limitada. No entanto, a saturação dos 
mercados em países como o Brasil e o Chile, combinada com estratégias 
regionais cada vez mais abrangentes e a expansão internacional  
dos grandes varejistas, gerou uma batalha multiregional. Essa batalha foi 
iniciada por bancos internacionais, como o BBVA e o Santander,  
pelos maiores varejistas chilenos, incluindo a Falabella e a Ripley, e, mais 
recentemente, pelo Banco Itaú. Neste momento, diversos outros  
players, beneficiando-se de seu conhecimento e experiência locais, avaliam 
essa oportunidade de expansão.
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Que a expansão irá ocorrer é certo, mas o cenário final do crédito ao 
consumidor na América Latina não é claro. Embora os bancos de varejo – 
tanto internacionais como locais – tenham mais capacidade e sejam  
os criadores naturais dos serviços de financiamento às pessoas de baixa 
renda, os grandes varejistas possuem os melhores relacionamentos  
e a maioria dos contatos com esses consumidores. A forma de evolução  
dos mercados dependerá não apenas da influência desses players,  
mas também do desenvolvimento econômico e social dos diversos países  
da região. A regulamentação também será um fator importante  
neste cenário. Q

Leonardo Gonçalves é Associate Principal e Alexandre Sawaya  
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