
Crise na sociedade
já durava anos
Itaú tinha forte interessenapartedo
Unibanco;Citi queriamanterpénovarejo

Casamento da era Viagra preocupa fundos
União de pessoas com grande diferença de idade pode ampliar prazo de benefícios

●● BANDEIRAS: Empresas
que concedem licenças para
uso do sistema para pagamen-
tos com cartões. Principais
bandeiras no Brasil: Visa, Mas-
tercad, Diners, Redeshop e
American Express.

●● EMISSORES: Empresas
(como Credicard) e bancos que
emitem e gerenciam o cartão,
mantêm a relação com o porta-
dor e financiam o crédito.

●● ACQUIRER: Responsável
pela filiação e relacionamento
com os estabelecimentos.
Redecard filia estabelecimen-
tos para receber cartões da
Mastercard, Diners e Re-
deshop. Visanet, para Visa, e
American Express, para Amex.

●● PROCESSADORAS: Pro-
cessam faturas e atendem o
cliente. Exemplos: Orbitall, Car-
dsystem.

UnibancosedesligadaCredicard
ParticipaçãofoicompradapeloItaúepeloCitigroup,quepassarãoater50%cadaumnocapitaldaadministradoradecartões

MercadodevemovimentarR$100bi
Faturamento do setor de cartões de crédito dobrou em 4 anos e continua a crescer

Como as empresas
atuam no mercado

MUDANÇAS – Salles, Marin e Setúbal anunciam novo acerto acionário

PREVIDÊNCIA

Alaor Barbosa
RIO

O aumento do número de casa-
mentos entre pessoas com grande
diferença de idade, de até 20 ou

30 anos, é uma tendência que está
se acelerando, não só noBrasil co-
mo no exterior, e já preocupa os
fundos de pensão. A tendência foi
potencializada por novos medica-
mentos, inclusive o Viagra, que
ampliam a vida sexual do ho-
mem.Os cálculos quanto aos efei-

tos do Viagra nas contas dos pla-
nos de previdência ainda não es-
tão disponíveis, mas os fundos de
pensão tememque possamser sig-
nificativos. “Estamos sugerindo
aos nossos clientes (fundos de
pensão) que façam alterações em
seus estatutos prevendo essas si-

tuações. É quase impossível ava-
liar o que vai acontecer num hori-
zonte de20 a30 anos, mas os efei-
tos podem ser muito relevantes”,
observao ex-presidentedo Institu-
to Brasileiro de Atuária (IBA) e
diretor do Escritório José Mon-
tello, Sérgio Aureliano.

Aureliano dá como exemplo a
tábua de probabilidade de morte
chamada ‘AT 49’, muito utiliza-
dapelos fundos depensãopara fa-
zer os cálculos financeiros. É com
basenesse documento que os fun-
dos estimam quantoos participan-
tes e as empresas devem aplicar
mensalmente para atender aos
compromissos futuros. A AT-49
prevê o pagamento de benefícios

de um profissional que se aposen-
ta aos 55 anos durante 21,7 anos,
que é a expectativa de vida por
cálculos probabilísticos. Quando
o beneficiário se casa novamente
com pessoas mais jovens – e in-
clui novos dependentes – o perío-
do de pagamento aumenta.

Outra mudança social que co-
meça a se refletir nos fundos de
pensão é a possibilidade de união
entre pessoasde mesmo sexo.Au-
reliano observou que com o novo
Código Civil já é possível indicar
pessoas do mesmosexo para rece-
ber os benefícios previdenciários
e alguns fundos já pagam esse ti-
po de benefício. Segundo ele, não
cabe ao atuário fazer juízo de va-
lor nem se posicionar contra ou a
favor de decisão dos beneficiários
dos fundos de pensão de buscar
novos relacionamentos.

“Anossa preocupação é encon-
trar o equilíbrio entre as contribui-
ções e o pagamento de benefí-
cios. Se as mudanças não forem

mensuradas, haverá desequilí-
brio, afetando os participantes.”

O diretor técnico do Escritório
Técnico de Assessoria Atuarial,
Gehard Dutzmann, diz que esse
problema é mais relevante para
os fundos de pensão que adotam
a modalidade de benefício defini-
do (BD). Nesse caso, o aposenta-
do (e dependente) faz jus ao be-
nefício, durante a vida toda, corri-
gido pela inflação. Esse tipo de
benefício predomina entre os
grandes fundos das empresas es-
tatais, como o Banco do Brasil
(Previ) e Petrobrás (Petros), os
maiores do País. No outro tipo
de fundo, o de contribuição defi-
nida (CD), os efeitos são menos
intensos, já que o valor do benefí-
cio é proporcional ao valor da
poupança acumulada. Mas Dutz-
mann observa que os fundos de
pensão devem refazer o valor
dos benefícios na hipótese de o
aposentado substituir o beneficiá-
rio e este for mais jovem. ●

DIVISÃO DO BOLO

Fonte: Empresas

Credicard muda composição de forças com saída do Unibanco
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7,6 milhões
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17 bilhões

Valor do negócio fechado: R$ 1,8 bilhão

Divulgação

Vera Dantas

O mercado de cartões de crédito
no Brasil, cada vez mais disputa-
do pelas instituições financei-
ras, deve movimentar este ano
R$ 100 bilhões, o que vai repre-
sentar um crescimento de 21%
em relação a 2003. Em quatro
anos, o faturamento do setor pra-
ticamente dobrou. O desempe-
nho do mercado de cartões de
crédito tem ganhado fôlego em
grande parte pela crescente subs-
tituição de meios de pagamento
tradicionais, como o cheque.

Além da expansão do núme-
ro de portadores, o uso do car-
tão como instrumento de crédi-
to cresceu. Vários acordos fe-
chados com o comércio, que
possibilitam o parcelamento da
compra à vista no plástico, em
várias vezes sem juros, impul-
sionam o mercado. O total de
cartões em circulação no País
está hoje perto dos 50 milhões.

“É sem dúvida um mercado
com grande potencial de cresci-
mento”, diz o vice-presidente da
American Express, Francisco da
Rocha Campos. Nos últimos
anos, o segmento tem crescido
cerca de 20% ao ano, e o índice

de penetração do cartão no consu-
mo privado – isto é, nos gastos
das pessoas – já é de 8%. Cerca
de 40% dos meios de pagamento
no varejo brasileiro, segundo fon-
tes do mercado, já correspondem
a cartões de crédito e débito.

A preferência dos consumido-
res pelo cartão de crédito fica
evidente na comparação com o

cheque, revela um estudo da Cre-
dicard. Entre 1994 e 2003, as
transações com cheque tiveram
redução de 45%; no mesmo pe-
ríodo, as transações com cartão
de crédito aumentaram 423%.
De 2000 para 2004, o número de
cartões em circulação passou de
29,1 milhões para 49,5 mi-
lhões.●

Márcia Furlan

O imbróglio societário da Credi-
card, encerrado ontem com o
anúncio da saída do Unibanco
do rol de sócios, chamou a aten-
ção nos bastidores nos últimos
meses porque não se trata de um
negócio fracassado. É uma em-
presa bem-sucedida, líder em
volume de faturamento (cerca
de R$ 17 bilhões) e em plásticos
(algo em torno de 7,5 milhões).

Além do próprio cartão, tam-
bém chamavam atenção do mer-
cado as outras duas empresas do
grupo: a processadora Orbitall e
a adquirente Redecard (respon-
sável pelo credenciamento dos
estabelecimentos comerciais).
A primeira ficou com o Itaú e o
Unibanco acabou por manter
sua posição na segunda, ao lado
dos dois sócios.

O Itaú se apresentava como
um candidato forte para contro-
lar a Credicard em razão do po-
der de fogo que tem para adqui-
rir a carteira frente ao Citigroup.

Mas a instituição estrangeira,

segundo uma fonte do mercado,
estava com mais apetite para
abocanhar a empresa, pois pode-
ria ser sua últimas chance de se
fortalecer no Brasil.

A explicação da fonte é que,
tradicionalmente um banco de
clientes corporativos, o Citi-
group estaria correndo o risco
de perder o trem da história no
País se deixasse de investir no
varejo e no crédito ao consumi-
dor. Após perder o Banespa e o
Finasa, o grupo americano não
poderia deixar escapar uma
oportunidade como a Credicard.

A Credicard foi um raro
exemplo de parceria bem-suce-
dida entre empresas concorren-
tes que trouxe vantagens para to-
dos. Fundada no início dos anos
70, funcionou muito bem por
quase 30 anos até os interesses
começarem a divergir, pois o ne-
gócio, que no começo era só um
acessório à atividade principal,
virou estratégico. “O crédito ao
consumidor está na ordem do
dia”, explicou uma fonte do mer-
cado.●

FINANÇAS

Renée Pereira

O Unibanco, terceiro maior ban-
co privado do País, anunciou on-
tem sua saída da Credicard – líder
nacional no ramo de cartões de
crédito, criada na década de 70.
Sua participação foi comprada pe-
lo Itaú e pelo Citigroup, que pas-
sama controlar, sozinhos, a admi-
nistradora. Cada um terá 50% do
capital social da empresa.

Além disso, o Itaú – segundo
no ranking dos bancos privados
no País – comprou as fatias de
UnibancoeCitigroupnaprocessa-
dora de cartões Orbitall, que tam-
bém pertence ao conglomerado
Credicard. A Redecard, empresa
de relacionamento com estabele-
cimentos comerciais, não sofreu
mudança (ver quadro).

A reestruturação societária do
grupo, já esperada pelo mercado
e que deverá acirrar a concorrên-
cia no setor, envolveu cifras de
R$ 1,8 bilhão. Desse total, o Uni-
banco ficará com cerca de R$ 1,6
bilhão (ou R$ 1,4 bilhão, sem os
custos contábeis) e o Citigroup,
R$ 140 milhões, pela venda da
participação na Orbitall.

As alterações movimentaram o
mercado, que reagiu de forma po-
sitiva à saída do Unibancoda Cre-
dicard. As ações da instituição su-
biram 3,83%. O humor, porém,
não foi o mesmo para o lado do
Itaú, cujos papéis caíram 1,72%.

Durante o anúncio da reestrutu-
ração do grupo, ontem em São

Paulo, o presidente do Unibanco,
Pedro Moreira Salles, justificou o
negócio afirmando que a Credi-
card já não era mais tão estratégi-
ca para o banco como no passado.
Segundo ele, a empresa, que em
2000 representava 20% do lucro
da instituição, agora é responsá-
vel por apenas 6%.

Nas operações de crédito, a
Credicard reduziu de 50% para
15% a participação nos lucros do
Unibanco.Comodinheiro daven-
da, a instituição fará a amortiza-
ção de ágios de aquisições recen-
tes, como Bandeirantes e Hiper-
card, afirmou Salles.

Já para o Itaú e Citigroup a
compra das ações da empresa sig-
nificaoportunidade de crescimen-

to no mercado de cartões de crédi-
to. Além disso, segundo o presi-
dente do Itaú, a intenção é usar a
base de clientes da Credicard, de
7,6 milhões de cartões, para ven-
der outros tipos de produto.

Para a gigante americana Citi-
group, a ampliação da participa-
ção na administradora de cartões
faz parte dos planos da instituição
de expandir sua presença no vare-
jo brasileiro. “Com isso, passa-
mos a ser um dos cinco maiores
emissores de cartão do País”, co-
memorou o presidente do Citi-
group Brasil, Gustavo Marin.

Especulações
No mercado, a reestruturação so-
cietária da Credicard já era espera-

da há algum tempo. “Não era no-
vidade que havia um desgaste en-
tre os sócios, com a joint venture
entre Itaú e Pão de Açúcar, que
praticamente acabou coma exclu-
sividade da Credicard na rede”,
afirmouoeconomista da consulto-
riaLopesFilho, JoãoAugustoSal-
les. Com a separação, afirma ele,
a expectativa é de concorrência
acirrada no mercado.

Na avaliação do economista e
sócio da ABMConsulting, Alber-
to Borges Matias, a estratégia do
Unibanco a partir de agora deverá
ser a de implementar e fortalecer
sua própria carteira de crédito,
que já conta com Fininvest e Hi-
percard. Segundo rumores do
mercado, a saída da Credicard po-

de ser um indício de que a institui-
ção queira transformar o Hiper-
card em uma bandeira, já que no
Nordeste o nome do cartão é tão
famoso quanto Credicard.

“Em tese, essa união não inte-
ressava a nenhum dos dois ban-
cos. A tendência é que o mercado
aumente, operando um número
maior de cartões”, diz Matias. O
presidente da Austin Rating, Eri-
velto Rodrigues, também entende
que não fazia sentido Itaú e Uni-
banco disputarem o varejo nessa
parceria, até porque os dois têm
marca própria de cartões.

Na avaliação dele, a expectati-
va é que num futuro próximo Citi
e Itaú entrem em acordo para ven-
da de suas ações, restando apenas

um sócio na empresa. Do lado do
Itaú, a vantagem é não ter de con-
correr com sua própria marca, a
Itaucard. Mas o Citi, maior grupo
financeirodo mundo, também de-
verábrigar pelamarca para expan-
dir as operações no Brasil.

A reestruturação societária é
apenas o começo de outras mu-
danças que podem vir pela frente.
Segundo fontes, não ficou claro o
que vai ocorrer com a marca Cre-
dicard, segunda mais reconhecida
no mercado, atrás apenas de Visa.
Háaté especulações de que a mar-
ca poderia desaparecer. Mas ao
mesmo tempo outras fontes argu-
mentam que o nome vale muito
dinheiro para ser jogado fora.●
Colaborou Vera Dantas
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