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Novos serviços oferecidos nos cartões próprios de lojas e compartilhados com bandeiras de 
financeiras são uma das tendências do varejo neste ano. Entre eles, assistência 24 horas 
residencial ou ao veículo e pagamentos de contas de energia, como serviços à parte, surgem 
para atrair a atenção do cliente, por oferecer maior valor agregado. Empresas como o Grupo 
Pão de Açúcar e o Carrefour perceberam isso, e as vendas com cartões que passam de private 
label, ou seja, da própria loja, para cartões de crédito com bandeiras como Visa e Mastercard, 
atraem cada vez mais a atenção das redes. 
 
Estima-se que o dinheiro plástico chegue a representar, em alguns casos, 60% do faturamento 
dos varejistas, logo fortalecem-se cada vez mais como forte instrumento de vendas. A Casas 
Bahia, por exemplo, conseguiu emitir nos últimos dois anos mais de 4 milhões de plásticos, 
com a bandeira Visa. A empresa tem forte parceria com o Bradesco e foi pioneira em oferecer 
aos clientes produtos como garantia estendida e seguro desemprego. Agora, esse filão atrai 
outras redes, como Riachuelo, que deve no segundo semestre deste ano fechar com uma 
bandeira de cartões, acompanhando a onda do setor.  
 
Para Plínio de Oliveira Jr., gerente de produtos e serviços financeiros da consultoria Gouvêia de 
Souza & MD, outro cenário que começa a tomar corpo no mercado é o de troca de cartões 
private labels, por cartões bandeirados, ou seja, híbridos. Segundo ele, os cartões com marcas 
próprias dos varejistas eram mais usados em princípio para fidelizar clientes, mas com a forte 
demanda de crédito, migram cada vez mais do sistema atual para os híbridos. Neste formato, 
o consumidor tem, além da rede varejista de sua bandeira, a alternativa de comprar fora de lá, 
e o apelo ao uso do "benefício" tem encorpado ainda mais os cofres das grandes redes 
varejistas do País. 
 
Tendência 
 
Outra tendência na evolução dos private labels, como também dos `bandeirados', é a 
disponibilidade de agregar serviços, como seguros, assistência 24 horas residencial ou veículo 
e pagamentos de contas de energia. AC&A , por exemplo, foi uma das primeiras a perceber 
esse filão, e criou vários produtos financeiros que podem ser pagos na fatura do cartão, entre 
eles assistência residencial, plano odontológico, e até seguro prestamista — aquele em que o 
segurado em caso de desemprego recebe parcelas negociadas na apólice. Agora, os serviços 
de assistência 24 horas estão sendo desmembrados dos seguros tradicionais, e prestes a 
serem ofertados via cartão. Mas vão ser benefícios contratados à parte. 
 
 
No último trimestre de 2007 a Financeira Itaú CBD teve um crescimento acentuado da base de 
clientes com cartão co-branded (marcas compartilhadas) a partir do upgrade de parte dos 
cartões private label, aumentando expressivamente o volume de transações dentro e fora da 
loja. A instituição negocia produtos e serviços para clientes de várias bandeiras do Grupo Pão 
de Açúcar, como Extra, CompreBem e Sendas. 
 
O diretor executivo da CSU CardSystem, Wanderval Alencar, também ressalta que os privates 
passam por uma situação mais consolidada, pois desde 2007 estão migrando principalmente 
para bandeiras Visa e Mastercard. Atuando com híbridos, os donos do cartão têm a vantagem 
de ter políticas, regras, promoções e operações próprias para seus clientes, como as do 
private, e ao mesmo, além de sua rede, podem usar extensa lista alternativa do comércio. 
 
De olho nisso, o Carrefour lançou o piloto do braço de cartões Visa em dezembro e está 
operando desde janeiro. Em breve deve ter uma estratégia comercial mais delineada. "Outro 
grande varejista, a Riachuelo, deve também lançar seu híbrido Visa e Mastecard no segundo 
semestre", afirma Alencar, com clientes como HSBC, Nossa Caixa, Carrefour e Porto Seguro 
em sua carteira de processadora de cartões. 
 



Segundo Alencar como o private é um cartão de uso fechado, ele tem importância quando o 
varejista inicia o processo de formatação de cadastro. "A partir do momento que a quantidade 
de cartões ou data base atinge 300 mil clientes, o híbrido passa a ser mais interessante", 
acredita. 
 
Há também a situação em que a administradora do cartão permanece com dois modelos de 
operação. A rede Sonda de supermercados teve uma parte de clientes migrantes. Seu private 
está em operação há 15 anos e o seu bandeirado Mastercard foi lançado em outubro de 2007. 
"Houve apenas uma pequena migração que não chegou a 10%. Porque com o private só se faz 
compra dentro da loja e nosso foco inicial era nas pessoas de baixa renda, de três a quatro 
salários mínimos, enquanto o bandeirado Mastecard é voltado às pessoas de maior poder de 
compra", relata o diretor financeiro da rede, Roberto Moreno. 
 
O executivo conta que o cartão bandeirado ultrapassou em operações o private label puro. De 
613 mil vendas em outubro de 2007, passou em dezembro daquele ano para 3,7 milhões de 
negócios. Já as atividades de compra e venda via private ficaram praticamente estabilizadas. 
"O cartão Mastecard da Sonda deve gerar neste mês em torno de R$ 5 milhões. O private vai 
manter a média de R$ 2, 8 milhões", estima.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 15, 16 e 17 mar. 2008. Comercio, p. B13. 
 


