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Acirrada ou não a concorrência,
os investidores que vêm apos-
tando na Cielo na bolsa de valo-
res não têm do que reclamar.
Enquanto o Índice Bovespa foi
e voltou e está perdendo cerca
de 7% no ano, as ações da Cielo
sobem 33%. A maior parte dos
analistas que acompanham a
empresa recomenda que os in-
vestidores mantenham a ação

em suas carteiras. Alguns até su-
gerem que se compre mais pa-
péis da companhia.

O analista Domingos Falavi-
na, do JP Morgan, diz que ape-
sar da expectativa de que no
ano que vem a concorrência se
acirre ainda mais, nada será co-
mo o ano de 2010. Foi naquele
ano que acabou a exclusividade
do uso de bandeiras pelas ma-

quininhas e tanto Redecard
quanto Cielo foram obrigadas a
começar a aceitar todos os car-
tões. Ainda há alguns resquí-
cios, como o fato de a Cielo hoje
ser a única a aceitar a Amex.
Mas também essa exclusivida-
de deve acabar em breve. O que
possibilita esta mudança é a Me-
dida Provisória 615, enviada ao
Congresso Nacional em maio,

que passa ao Banco Central a
função de regulamentar a ativi-
dade de adquirência.

O analista Carlos Macedo, do
Goldman Sachs, diz que a Cielo
tem afirmado em teleconferên-
cias que não vai abrir mão de
resultado para ganhar mercado
a qualquer custo. De qualquer
forma, ele diz que o modelo que
o Santander usa por meio da

GetNet faz muito sucesso com
os lojistas e que o Itaú deverá
fazer o mesmo mais para fren-
te, sendo forte competidor.

No segundo trimestre deste
ano, a Cielo divulgou uma mar-
gem Ebtida (que mede eficiên-
cia) três pontos porcentuais me-
nor do que mesmo período do
ano passado. O mesmo já havia
acontecido no primeiro trimes-
tre. O lucro líquido, entretanto,
cresceu 13,6% e chegou a R$ 623
milhões no segundo trimestre
deste ano. ✽JG

Na bolsa, Cielo faz sucesso e ação sobe 33%

A guerra das maquininhas de cartão
Líder Cielo enfrenta o desafio de manter mercado e rentabilidade; lojistas começam a ver seus custos caírem consideravelmente

● Passado um ano desde que o
banco Itaú desembolsou mais
de R$ 10 bilhões para fechar o
capital da Redecard, o mercado
começa a ver a segunda maior
empresa do ramo a se movimen-
tar. Neste mês, as grandes redes
varejistas foram procuradas para
trocarem suas máquinas da Cie-
lo pelas maquininhas da Rede-
card, com descontos de mais de
15% em relação ao concorrente.
Alguns empresários dessas re-
des foram inclusive convidados
para um encontro com o próprio
presidente do Itaú, Roberto Setú-
bal. Mas a empresa ainda prefe-
re o silêncio. Por meio de sua as-
sessoria de imprensa só disse
apenas “nada a comentar”.

Os números até o segundo tri-
mestre mostram que, por en-
quanto, o que está acontecendo
de fato com a Redecard é que ela
está perdendo mercado para a
Cielo e a GetNet. Foram 2 pontos
porcentuais em seis meses, dei-
xando a Cielo mais de seis pon-
tos à frente. Mas a expectativa de
analistas é de que logo a Rede-
card se recupere, oferecendo
descontos e abrindo mão de re-
sultado operacional na empresa
de adquirência para ganhar nas
operações do banco. O analista
Domingos Falavina do JP Mor-
gan diz que apesar de o Itaú já
ser o único banco acionista da
Redecard havia um conflito de
interesses com os acionistas mi-
noritários que impedia a institui-
ção de abrir mão de rentabilida-
de. “Não temos dúvidas de que a
concorrência vai se acirrar em
2014”, diz o analista.

Desde que fechou o capital, os
analistas não conseguem mais
observar a evolução do lucro lí-
quido. No balanço do Itaú, só é
possível ver a evolução da recei-
ta. No segundo trimestre, chegou
a R$ 1,08 bilhão, cerca de 4%
maior do que o mesmo período
do ano passado.
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Os tapetes são iranianos, a li-
vraria é charmosa, o restau-
rante é prestigiado, a chocola-
teria, aquele encanto, a rede
de fast food, uma das maiores
do País, e os bares, os mais fre-
quentados. A loja de tapetes
não abre mão de aceitar
Amex. A livraria reduziu cus-
to com a GetNet. O restauran-
te quer garantir o sinal na ho-
ra de passar o cartão. A choco-
lateria não paga pelo aluguel
da máquina. A rede de fast
food está sendo seduzida pe-
lo maior concorrente. E os ba-
res? Os bares, do mesmo do-
no, foram os únicos a ter ex-
clusividade com a Cielo.

Esse emaranhado retrata jus-
tamente o fogo cruzado em que
está hoje a maior empresa de
captura de pagamentos com car-
tões de crédito e débito, com
mais de 50% do mercado, e que
tem registrado por ano lucro lí-
quido de R$ 2 bilhões. Em 2013,
entretanto, a Cielo começou a
se ressentir da concorrência e a
registrar queda na rentabilida-
de. Até o final do ano, a expecta-
tiva é de mais aperto. O princi-
pal embate é com a Redecard,
que depois de um ano de ajustes
começou forte ofensiva para re-
cuperar mercado.

Por trás desse ramo de nome
difícil – adquirência – e muitas
vezes confundido com o negó-
cio das bandeiras dos cartões,
estão os maiores bancos do
país. E estão no setor não só por-
que as empresas de adquirência
podem ser altamente lucrati-
vas, mas porque geram um po-
tencial de mercado de crédito
lastreado em recebíveis (os reci-
bos de pagamentos gerados to-
do mês e que tornam as opera-
ções de crédito menos arrisca-
das), que neste ano pode chegar
a R$ 850 bilhões. Em 2012, os
brasileiros passaram pelas ma-
quininhas R$ 725 bilhões.

É a esse mercado que os ban-
cos querem ter acesso e não foi
à toa que o Itaú dobrou sua apos-
ta no ano passado ao pagar mais
de R$ 10 bilhões para ser dono
sozinho da Redecard, a princi-
pal concorrente da Cielo, que
tem o Bradesco e o Banco do
Brasil como sócios. E também
não é à toa que o Santander está
fazendo um movimento próxi-
mo à casa dos dez dígitos para
comprar a GetNet, que já é sua
parceira. Outros movimentos
foram a decisão do Banco Pan,
do BTG Pactual, de começar no
negócio, o anúncio feito pelo Ci-
tibank de que vai retornar à ad-
quirência com a Elavon e, no
Sul do país, a iniciativa do Banri-
sul de também atuar no setor.

Se, por um lado, as empresas
estão tendo de abrir mão de sua

lucratividade, por outro toda es-
sa concorrência está chegando
aos lojistas e representando re-
dução de custos. Na semana pas-
sada, o dono do Filial, um tradi-
cional bar da Vila Madalena, em
São Paulo, abriu sua quarta ca-
sa, o Mundial. Foi a oportunida-
de de negociar preços e reduzir
os custos em 0,2% sobre o fatu-
ramento. Os bares, que antes ti-
nham maquininhas da Rede-
card e da Cielo, vão operar ago-
ra só com esta última, e a máqui-
na da Redecard servirá de back

up. De acordo com um dos só-
cios dos bares, Arnaldo Altman,
a exclusividade também foi fe-
chada porque a Cielo ofereceu
vantagens como a possibilida-
de de troco de até R$ 20 para os
clientes que frequentam cada
bar todas as noites e que even-
tualmente estão sem dinheiro
para pagar o estacionamento
ou o táxi.

Oferecer alguns benefícios,
como esse dado ao dono do Fi-
lial, é uma das estratégias da Cie-
lo para manter seus clientes. A
empresa já se prepara para um
novo baque em seus negócios: a
regulamentação do setor que
passou a ser supervisionado pe-
lo Banco Central. A expectativa
é de que a partir das regras a
serem feitas pelo BC, a Cielo
perca a exclusividade no recebi-
mento dos cartões American
Express. Muitas lojas ainda se
mantém fiéis à Cielo por causa
dessa exclusividade.

O dono de uma tapeçaria nos
Jardins diz que não pode perder
um cliente que seja por não acei-
tar Amex. O iraniano, que prefe-
re não se identificar , acrescen-
ta: “E se esse único cliente for
justamente aquele que vai gas-
tar R$ 50 mil na loja?”,

O problema de sinal que dei-
xa a Cielo muitas vezes fora do
ar, relatado pelo iraniano, nem
é um problema das empresas de
adquirência que dependem dos
serviços das operadoras de tele-
fonia, que fornecem os chips pa-
ra as máquinas. Mas acabam
sendo fator de competição. O
restaurante Maní, por exemplo,
optou pela exclusividade com a
Redecard porque recebe três
máquinas, sem custo, com três
diferentes chips. “Mesmo que a
Cielo ou outra empresa ofereça
o mesmo, por que trocaria algo
que está dando certo?”, diz
Gláucia Ferrari, gerente-geral.

Ofertas. Outro grande desafio
é superar as propostas casadas,
de máquinas e serviços bancá-
rios, das competidoras. A em-
presa tem um modelo diferente
de negócios de seus concorren-
tes: é a única que tem mais de
um banco como acionista, por
isso não pode usar desconto em
outros serviços bancários de
forma tão agressiva como os ri-
vais para fechar negócios.

“Estamos satisfeitos com o
nosso modelo e conseguimos
mostrar ao mercado que ele fun-
ciona”, diz o presidente da Cie-
lo, Rômulo Dias. Mas ele admi-
te que será difícil manter a parti-
cipação de mercado atual em
função da concorrência, apesar
de acreditar que o crescimento
do uso de cartões como meio de
pagamento pode compensar a
perda de market share.

Na prática, entretanto, o que

a Cielo está percebendo é uma
queda constante da rentabilida-
de porque tem tido que reduzir
seus ganhos a cada nova rodada
de contratos com seus clientes.

Foi o caso de uma rede de li-
vrarias de São Paulo, que prefe-
re não ser identificada, mas que
conseguiu reduzir em 0,3% so-
bre o faturamento os custos
que tinha com a Cielo ao levar a
GetNet para suas lojas. Hoje, a
rede já negocia também com a
Elavon, que começou neste ano
a busca por clientes. De qual-

quer forma, a GetNet já deixou
seu legado pois a livraria aumen-
tou o nível de relacionamento
com o banco Santander, que
passou a ser principal institui-
ção financeira a prestar servi-
ços para a rede de livrarias. “Só
mantivemos a Cielo porque a
empresa tem número maior de
parceria com outros bancos,
que assim podem acessar nos-
sos recebíveis e reduzir custo
de juros”, diz o gerente da livra-
ria que tem contas no Itaú e Sa-
fra, além do Santander.

O banco espanhol, porém,
ainda é um novato no mercado
se comparado com Cielo e Rede-
card. Mas já possui 5% de mar-
ket share com uma estratégia de
avançar sobre as pequenas e mé-
dias empresas e, recentemente,
anunciou que negocia a compra
da GetNet. “Ter uma máquina
de captura de pagamentos de
cartão nos nossos clientes é co-
mo ter a folha de pagamento
desta empresa em nosso ban-
co”, resume o diretor do Santan-
der, Cassius Schymura.

Redecard se
reorganiza e vai à
busca de mercado

Negociação. Altman, dono do bar Filial, conseguiu baixar custos ao abrir nova casa

● NÚMEROS

● Donos das máquinas que captam transações de cartões em disputa acirrada

BILHÕES EM JOGO
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7%
é o porcentual de queda
registrado no ano pelo principal
índice da bolsa, o Ibovespa

2010
foi o ano em que acabou a
exclusividade do uso das
bandeiras pelas máquinas, o
que permitiu maior concorrência
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 set. 2013, Economia & Negócios, p. B6.




