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Com a percepção de que oferecer somente crédito não é suficiente para atrair clientes, os 
varejistas passarão agora por uma terceira fase no processo de agregar produtos financeiros 
aos negócios. O mercado de private label (cartões de loja) deve ser o ponto inicial dessa 
mudança, na qual o foco passa a ser investir em relacionamento e fidelização de 
consumidores, dizem analistas. Empresas como Renner e BPN, do grupo baiano Insinuante, 
projetam ampliar a emissão de plásticos em 2008 com estratégias de segmentação de oferta 
de benefícios. 
 
Apesar de cada empresa estar em uma determinada etapa da oferta de crédito - alguns têm 
parcerias com bancos, outros administram internamente -, Walter Rabello, sócio diretor da 
consultoria FastCred, avalia que 95% dos varejistas ainda não têm programas de 
relacionamento com o cliente, apesar de já oferecerem serviços financeiros. "Eu chamaria o 
momento atual de terceira onda do private label brasileiro, quando começa a existir a 
necessidade de não apenas oferecer produtos de crédito, mas de torná-los mais eficientes e 
diferenciados", considera. 
 
Segundo ele, essa terceira onda passa pela necessidade de segmentação e pela criação de 
produtos específicos para cada tipo de consumidor. Rabello cita como exemplos a parceria do 
banco Votorantim com a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) para a emissão 
de cartões para pequenos e médios varejistas. Outro exemplo é a parceria entre a Amanco, 
fabricante de tubos e conexões, e o banco Safra, que criou um cartão a ser usado por 
empresas nas lojas de material de construção. "As experiências mostram que há novos 
mercados a serem explorados", diz. 
 
A primeira fase do private label, de acordo com o consultor, foi o período de implantação da 
oferta de cartões próprios e redução de custos da operação. A segunda foram as parcerias com 
instituições financeiras. "E a terceira será a 'customização', a inovação e investimentos em 
valorização do produto", completa. Outros exemplos que ele cita são os casos da Bunge, que 
criou o Bunge Card, destinado a padarias. Há também o acordo firmado entre Makro e banco 
Ibi para clientes do supermercado, que normalmente são empresas. As declarações foram 
feitas no evento Cards 2008, realizado em São Paulo. 
 
Renner e BPN 
As Lojas Renner também resolveram apostar no direcionamento de produtos a públicos 
específicos. A empresa oferece hoje o cartão próprio - que existe desde 1973 - com 
pagamento por meio de carnês. "Fizemos uma pesquisa com clientes e percebemos que as 
mulheres não gostam de ser controladas, por isso, preferem o carnê. A fatura de cartão é 
facilmente vista pelo marido ou namorado", explica Leone Faria, gerente financeiro. 
Apesar de ter decidido manter os carnês, a Renner inicia trabalhos para colocar bandeiras de 
cartões de crédito em seus plásticos, o que obrigará a emissão de faturas. No final de abril, a 
empresa lançará concorrência para escolher processadora, adquirente e bandeira. "A idéia é 
dar mais uma opção de produto", diz Faria. A previsão é de que o cartão seja lançado no final 
de 2008. Para os próximos cinco anos, a projeção é de que até oito milhões de plásticos 
bandeirados sejam emitidos. Neste ano, a previsão é emitir mais 1,8 milhão, que se somarão à 
base de 12 milhões de cartões. 
 
A Renner também oferece seguro-desemprego e residencial, empréstimo pessoal e títulos de 
capitalização. A empresa atingiu 3 milhões de seguros vendidos, produto lançado em 
novembro. 
 
Na BPN, financeira das lojas de eletroeletrônicos baiana Insinuante, o foco é investir em 
programas de fidelidade. A empresa não tem cartão próprio, mas oferece linhas de crédito. 
"Surfamos as primeiras ondas à nossa maneira", declara Octaviano Menezes, gerente de 
Projetos da financeira BPN. Com 220 lojas e 3 milhões de clientes, a Insinuante oferece crédito 
pessoal, consignado, financiamento de veículos e de imóveis, além de seguros. Há parcerias 
com HSBC, Citigroup, Máxima e Pine. 
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