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No momento em que as empre-
sas abandonam a abordagem de
rua para ofertar crédito, a Credi-
card quer levar seus potenciais

clientes a pensar sobre a vida fi-
nanceira até na hora do almoço.
Para abrir uma frente de até 1 mi-
lhão de novos consumidores, a
financeira fechou parceria com a
empresa de benefícios Sapore pa-
ra ofertar crédito consignado e
seguros de baixo custo.

O objetivo é que o crédito este-
ja presente, por exemplo, nos res-
taurantes que a Sapore adminis-

tra – mas de forma discreta, qua-
se subliminar. Enquanto se ser-
ve, o funcionário poderá ler so-
bre a bandeja um folheto que ex-
plica as condições dos emprésti-
mos disponíveis para os funcio-
nários de sua empresa.

Com a parceria, a Credicard
busca ganhar escala sem ter o tra-
balho de fechar acordos indivi-
duais com as empresas. Isso por-

que a oferta de financiamentos
com desconto em folha pressu-
põe autorização da área de recur-
sos humanos, trabalho que será
assumido pela Sapore.

Para a empresa de benefícios,
a associação amplia o leque de
serviços ofertados aos clientes –
hoje, além de administrar restau-
rantes corporativos, a Sapore
oferece vale-refeição, vale-ali-

mentação, cartão-viagem e car-
tão de abastecimento e serviços
automotivos.

Embora a abordagem dos fun-
cionários dependa sempre dos
critérios estabelecidos por cada
companhia, Andrade diz que pre-
fere evitar o modelo em que to-
dos os contratos de crédito têm
de ser autorizados pelo RH. Na
visão do executivo, a ideia da Cre-
dicard é evitar que o funcionário
tenha de contar a história de
seus problemas financeiros vá-
rias vezes. “Isso pode ser cons-
trangedor.” / F.S.

Na hora do almoço, uma bandeja de crédito

As financeiras saem do caminho
Mercado revê abordagem ‘corpo a corpo’, rejeitada pelo consumidor, e se preocupa com o layout das lojas e a oferta de ‘mimos’
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Discrição. Andrade, da
Credicard: crédito ‘privado’

Fernando Scheller

Caminhar pela São Bento, conhe-
cida no centro de São Paulo co-
mo a “rua das financeiras”, dei-
xou de ser uma corrida com obs-
táculos. O exército de represen-
tantes de financeiras que prome-
tia ofertas imperdíveis de crédi-
to deixou de vez o calçadão. Ho-
je, é possível percorrê-la do iní-
cio ao fim sem receber um único
panfleto ou ter o caminho inter-
rompido pelo profissional apeli-
dado pelo setor de “pastinha”.

A mudança, que começou a ser
percebida nos últimos três anos,
é um sinal da evolução do merca-
do nacional – a escalada do crédi-
to consignado, que garantiu aces-
so a crédito com juro mais baixo
(veja quadro ao lado), é visto co-
mo um dos motores dessa trans-
formação. “Financiamento não
é mais favor”, diz o diretor do
instituto Data Popular, Renato
Meirelles. “A classe C está mais
bem informada e não vê as finan-
ceiras como tábua de salvação.”

As empresas reagiram à rejei-
ção do consumidor ao “corpo a

corpo” de maneiras diversas: al-
gumas simplesmente tiraram os
pastinhas de circulação, enquan-
to outras reviram por completo
a estratégia de lojas, concentran-
do forças no varejo. A Fininvest,
nas mãos do Itaú após a fusão
com o Unibanco, reduziu os pon-
tos de atendimento de rua a ze-
ro. O Ibi, do Bradesco, e a Losan-
go, do grupo HSBC, também cor-
taram drasticamente o número
de unidades.

A Losango iniciou a retirada
dos representantes das ruas há
três anos, segundo Hilgo Gonsal-
ves, executivo-chefe da empre-
sa. “Acho que foi uma mudança
para melhor. Nesta abordagem,
só vinha o cliente desesperado”,
diz. “Eu defendo que, se o cliente
quer fazer um negócio, ele sabe
onde nos encontrar. Fizemos
pesquisas na época e vimos que
não estávamos agradando.”

Dados do instituto Data Popu-
lar mostram que a agressividade
das financeiras acabou traduzi-
da em aversão. Em uma pesquisa
sobre o tema, 79% dos clientes
da classe C se disseram “descon-

fortáveis” em tomar emprésti-
mos em financeiras. O instituto
aponta que a relação com outros
produtos é mais harmoniosa: a
rejeição ao cartão de crédito, por
exemplo, é de 26%.

A resposta do Banco Central à
atuação dos promotores de cré-
dito acabou por vir perto do fim
do ciclo de vida da profissão. O
BC publicou resolução em feve-
reiro exigindo que os funcioná-
rios que fazem a abordagem cor-
po a corpo tenham vínculo com a
instituição que representam, co-
mo um contrato de serviços ter-
ceirizados. Porém, deu prazo de
até três anos para que as institui-
ções se adaptem às regras.

‘Vip’. Enquanto os grandes ban-
cos praticamente tiraram suas fi-
nanceiras do varejo, trazendo
parte do público antes atendido
por elas para as agências tradicio-
nais, outras instituições seguem
com a aposta no formato de lo-
jas, mas incluíram no atendimen-
to cuidados tradicionalmente as-
sociados à alta renda.

A financeira Credicard modifi-

cou o layout das lojas para deixar
o cliente mais à vontade e redu-
zir a exposição de quem negocia
um empréstimo. “O desenho dei-
xa o cliente de costas para a rua”,
conta o presidente da Credicard,
Leonel Andrade. Outra priorida-
de é a resposta rápida : “A meta é
que a pessoa saia da loja em 20
minutos, sabendo se o financia-
mento foi ou não concedido.”

Para Andrade, um fator que re-
duz a rejeição às lojas da empre-
sa é a marca Credicard, mais as-
sociada ao cartão de crédito do
que aos serviços financeiros tipi-
camente populares. “A marca
não é ligada a nenhum banco,
além de ser largamente associa-
da às classes A e B.”

Em termos de “mimos”, po-
rém, o Paraná Banco, com sede
em Curitiba, chega mais longe.
Além de mandar cartões de ani-
versário à clientela, os gerentes
vão à casa do solicitante fechar
contratos. “O custo é alto, mas é
uma forma de o cliente se lem-
brar da gente”, diz o superinten-
dente de marketing da institui-
ção, Alexandre Maurizio Luz.

Credicard faz parceria
com a empresa de
benefícios Sapore para
oferecer financiamentos

A São Bento, hoje.
Pedestres caminham sem
ter ser abordados por
promotores de crédito

A São Bento, em 2007.
Panfletos e abordagem
dos ‘pastinhas’ com
ofertas de financiamento
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 mar. 2011, Negócios, p. N3.




