
A fila do crediário não perde nada para a dos bancos

Varejo

Magazines de crédito

Danieiia Camargos Grandes redes transformam seu modelo de negócios, emprestando dinheiro e vendendo seguros

NA BUSCA de margens de ganhos maiores,
redes varejistas e supermercados estão
atuando cada vez mais no setor financeiro
e ignorando a teoria tradicional de que a
chave do sucesso é o foco no negócio. Ofe-
recer crédito e seguros tem garantido ga-
nhos que o varejo não está mais disposto a
dividir com os bancos. Hoje, ninguém mais
acharia estranho se um cliente entrasse
numa loja de departamentos e pedisse uma
calça, duas camisas e um seguro-residência.
Aos poucos, pedidos como esse se incor-
poraram ao cotidiano dos consumidores e,
atualmente, já são comuns em lojas como
Casas Bahia, Riachuelo, C&A, Carrefour, Pão de
Açúcar. Uma recente pesquisa da consulto-
ria A.T. Kearney, intitulada "O outro grande
negócio do varejo no Brasil", revela que a
oportunidade de atuação em serviços fi-
nanceiros é uma resposta às margens de
lucro apertadas na operação de varejo.

Que o diga Eric Cohen, diretor de car-
tão do Carrefour — rede que conta com uma
administradora de cartões e em breve vai
inaugurar seu próprio banco. "Se não fos-
sem as operações com a administradora, o

Carrefour teria apresentado resultado bem
pior em 2003, por causa da crise econô-
mica e do alto índice de desemprego",
afirma Cohen. Sem revelar números, ele diz
que a margem de ganho da administradora
de cartões é bem maior que a obtida nas
vendas tradicionais do supermercado. Por
isso, o interesse da rede em criar um banco
múltiplo, com o mesmo nome. O Carrefour
vai aproveitar sua escala para oferecer pró-

dutos como empréstimos, saque no cartão e
seguros. Com o banco, diz Cohen, a rede
pretende reduzir seu custo de captação, per-
mitindo queda na taxa de juro cobrada no
financiamento direto. Sem dúvida será mais
uma arma para aumentar suas vendas e re-
cuperar a liderança no setor, perdida para o
Pão de Açúcar. O grupo da família Diniz,
aliás, acabou de fechar uma parceria com o
banco Itaú para oferecer produtos e serviços
financeiros aos clientes de suas lojas.

Embora não seja um movimento re-
cente, a entrada dos varejistas no setor fi-
nanceiro ocorre, segundo Bruno Las-
kowsky, vice-presidente da A.T. Kearney no
Brasil, de forma mais organizada e estraté-
gica. "A novidade é que, agora, as empresas
buscam a consolidação nos dois setores,
varejista e financeiro, sem preterir um pelo
outro." Além do Carrefour, outra empresa
que vai profissionalizar o financiamento
das vendas é a Grazziotin. O grupo - que
controla 188 lojas de vestuário, bazar e ma-
teriais de construção nos três Estados da
Região Sul - vai operar sua financeira pró-
pria a partir de outubro.



A decisão da Grazziotin mostra que tem
seguidores o modelo escolhido por Michael
Klein - fundador da Casas Bahia, que fatu-
rou R$ 6 bilhões em 2003 e sempre prefe-
riu financiar as próprias vendas, deixando
com água na boca os bancos que gostariam
de pôr a mão na sua cobiçada carteira de 15
milhões de clientes. Gilson Grazziotin, vice-
presidente do grupo, segue a mesma linha
de raciocínio de Klein. "Poderíamos fazer
parcerias com instituições do ramo, mas
preferimos criar nossa própria financeira
para não ter de dividir o ganho desse negó-
cio com ninguém", diz Grazziotin. Segundo
ele, o grupo financia, com recursos pró-
prios, 70% das vendas, que em 2003 soma-
ram R$ 170 milhões.

A financeira proporcionará à rede
Grazziotin ganhos tributários e mais segu-
rança jurídica na cobrança de juros sobre
os empréstimos. Atualmente, o grupo paga
ICMS, Cofins e Finsocial sobre os ganhos

originários dos financiamentos aos clien-
tes. Com a nova controlada, a tributação se
limitará ao Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras (IOF) e a Cofins. Constituída com
capital inicial de RS 5 milhões, a financeira,
ainda sem nome definido, poderá receber
novos aportes no futuro e, segundo Graz-
ziotin, operar também na concessão de cré-
ditos a terceiros, incluindo financiamentos
de automóveis e crédito pessoal.

Além de criar novas linhas de recei-
tas, a entrada do varejo na área de servi-
ços financeiros permite aumentar as ven-
das pelas ofertas de financiamento ao
consumo e ampliar a relação com o
cliente, inclusive capitalizando a venda
por impulso. Não é por outro motivo
que as redes de varejo que financiam as
próprias vendas exigem que o consumi-
dor pague o carne ou a fatura do cartão
nas suas lojas, para traze-lo periodica-
mente de volta às suas prateleiras. Os
consumidores também são beneficiados,
principalmente, por terem acesso ao cré-
dito que lhes permite adquirir os bens
desejados. Muitos deles são de baixa
renda e não reúnem as condições neces-
sárias para se tornar clientes de bancos.

De patinho feio a cisne
Mas, se esses clientes não eram alvo dos
bancos, essa realidade mudou. De acordo
com o levantamento da consultoria A.T.
Kearney, em 2003 grandes bancos gasta-
ram cerca de RI 2 bilhões comprando
três financeiras do setor: Losango, adqui-
rida pelo HSBC; Zogbi, pelo Bradesco; e a
Creditec, pelo Unibanco, que já tinha a
Fininvest, além de participações nas ope-
rações financeiras do Ponto Frio e da rede
Magazine Luiza. No fim do mês passado,
o banco da família Moreira Salles anun-
ciou a criação de uma financeira em so-
ciedade com o grupo português Sonae.
Além da parceria com o Pão de Açúcar, o
Itaú também adquiriu a financeira Fi-
naustria e o Banco Fiat, voltado ao finan-
ciamento de veículos da marca, e mais
recentemente lançou sua própria finan-
ceira, a Taií. O Citibank é outro que pro-
curou reforçar em 2003 a operação de
sua financeira, a Citifinancial, com o au-
mento do número de pontos-de-venda.

A integração de oferta de serviços fi-
nanceiros ao varejo é um fenômeno em

franca expansão no mundo inteiro. Diversas
redes vendem consórcio, oferecem emprés-
timos, cartão de crédito, investimentos, se-
guros e até hipotecas. Em razão da varie-
dade de produtos, o grupo Sainsbury's, da
Inglaterra, tem em suas operações bancárias
uma margem (12%) três vezes maior que
no supermercado (3,7%). No México, a
rede de eletrodomésticos Elektra também é
um exemplo de inovação na oferta de servi-
ços financeiros. Por meio do banco próprio
Azteca, a rede é capaz de analisar o risco do
cliente e oferecer o empréstimo instanta-
neamente, através de um sistema digital,
com extensa base de dados e histórico de
crédito de milhões de pessoas.

O Azteca foi criado, em 2001, para fi-
nanciar as vendas do grupo mexicano que
tem 900 lojas em seis países. De lá para cá,
o banco amealhou 4 milhões de clientes e
850 mil contas. Além de crédito e de pou-
pança, oferece transferência de recursos,
financiamento de automóveis e de imó-
veis e cartão de débito. Neste ano vai lan-
çar seguro e previdência. Sua taxa de cres-
cimento é de 20% ao ano.

No Brasil, o exemplo mais próximo
do Elektra é a rede de lojas de roupas
C&A. Em balcões instalados dentro de
suas lojas convencionais ou nas 21 agên-
cias independentes, a grife holandesa
oferece cartões de crédito, empréstimo
pessoal, seguros, capitalização e fundos
de investimento. Para isso, montou o
banco IBI, em fevereiro de 2001, que já



no primeiro ano consolidou uma car-
teira de R$ 56,3 milhões. Em 2003, o
banco atingiu R$ 667 milhões em car-
teira e lucro líquido de R$ 73,8 milhões.

O banco IBI da C&A trabalha com um
seguro residencial e, recentemente, lan-
çou um seguro de renda hospitalar. Tam-
bém inovou na criação de um produto de
investimento, o IBI Invest, que funciona
como uma poupança, garantida pelo
Fundo Garantidor de Crédito. Os clientes
recebem um cartão e podem fazer aplica-
ções, consultas e resgates nas lojas C&A,
nas agências IBI, na central de atendi-
mento e na rede do Banco 24 Horas.

Um dos primeiros movimentos dos
varejistas brasileiros em direção ao mercado
financeiro foi com a emissão de cartões prí-
vate label (marca própria), quando as redes
de varejo descobriram o potencial de valor
que estavam transferindo para as institui-
ções financeiras. Atualmente, o número de
cartões de crédito prívate label já ultrapassa
o das bandeiras tradicionais, como Visa e
MasterCard. Segundo a pesquisa da A.T.
Kearney, são 9 milhões de prívate label,
ante 47 milhões de cartões de bandeiras.

Roupas com seguro
Um dos varejistas pioneiros em oferecer
esse produto no País foi a C&A, líder no
segmento, com 12 milhões de cartões
com a própria marca. Em seguida, vem a
Riachuelo, com 8,5 milhões. Segundo Flá-
vio Rocha, vice-presidente da marca, as
vendas realizadas por meio do cartão cor-
respondem a 80% do total, que devem so-
mar R$ 1, 2 bilhão no fim de 2004. A taxa
de inadimplência, diz ele, é de 3% a 3,5%.

Mesmo sem banco próprio, a Ria-
chuelo oferece um leque de produtos fi-
nanceiros. O cliente que comprar roupas
em suas lojas poderá sair com uma série
de seguros. Entre eles, assistência 24 ho-
ras Veículos e Residência. Alguns estão
relacionados com a oferta dos produtos
de crédito, como proteção contra perda e
roubo do cartão Riachuelo e seguro-de-
semprego, garantindo o pagamento das
faturas. Os seguros são terceirizados, mas
os cartões são administrados pela pró-
pria marca. A expectativa é chegar ao fim
deste ano com 9 milhões de cartões e
em 2005 com 10,5 milhões. "Com o cré-
dito pessoal, o cliente sempre tem um

vínculo com a loja. Assim, ele compra
mais nossos produtos", diz Rocha.

Apesar do relativo desconhecimento
quanto a produtos e serviços bancários e
à gestão e operação de uma instituição
financeira, os varejistas apostam que o
seu know-how em relacionamento com

o cliente poderá fazer a diferença. E, de
fato, já está fazendo. Tanto que, cada vez
mais, os bancos buscam parcerias com
redes de lojas e supermercados para aten-
der uma clientela, a maioria sem acesso a
contas bancárias, que até então era des-
prezada pelo mercado financeiro. • •




