
Itaú e Unibanco terão 36% do setor  
 
O banco que surgir da fusão do Itaú com o Unibanco vai responder sozinho por 36% do 
volume que é movimentado pelo setor de cartões de crédito no país. Considerando as 
projeções para 2008, que indicam giro de R$ 224 bilhões com os plásticos, nada menos que R$ 
80 bilhões viriam dos cartões dos dois bancos juntos.  
 
A fusão também vai criar o maior emissor do país, responsável por um terço do mercado. A 
base seria de 33,5 milhões de cartões, sem contar os 10 milhões de plásticos da bandeira 
Hipercard, do Unibanco, e ainda os cartões de débito.   
 
Fernando Chacon, diretor de marketing do Itaú, promete números consolidados dos cartões 
dos dois bancos assim que a fusão for aprovada pelo Banco Central. Por enquanto, pouco se 
sabe como será a junção das duas áreas de cartões. O Unibanco tem uma operação grande e o 
Itaú aumentou ainda mais sua fatia do mercado quando a Credicard foi separada, em 2006, e 
metade da base ficou com o Itaú e a outra metade com o Citibank.   
 
Desde então o Itaú virou líder no disputado mercado. Segundo Chacon, após a cisão da 
Credicard, o banco passou por um período de adaptação, com a integração da nova base. 
Agora, com o processo concluído, voltou a crescer. A participação do banco no mercado de 
cartões subiu de 21,8% em julho para 22,6% agora. Segundo ele, novos produtos como o 
cartão para a alta renda que tem mais milhas aéreas por gasto (cada US$ 1 dá direito a 1,5 
milha) têm feito o Itaú crescer em todos os segmentos e com ativação do cartão, de 74%, 
maior que a média do mercado (60%).   
 
A fusão, diz Chacon, vai fortalecer o banco também no credenciamento de estabelecimentos 
comerciais. O banco terá duas credenciadoras. A Redecard (que afilia pontos para a bandeira 
MasterCard) e a Hipercard (que faz credenciamento próprio).   
 
Chacon, que veio após a cisão da Credicard, está deixando a área de marketing do banco para 
assumir os negócios da área de pessoas físicas de alta renda. Quem deixou a área de cartões 
do Itaú recentemente foi o diretor Miltonleise Carreiro. Ex-banco ibi, ele havia sido contratado 
no final do primeiro semestre.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 nov. 2008, Finanças, p. C5. 


