
Cetelem dá prioridade ao Brasil 
Maria Christina Carvalho  
 
O Brasil é o mercado mais importante para a francesa Cetelem depois da Europa. A frase dita ao 
Valor, ontem, por François Villeroy de Galhau, chairman e principal executivo (CEO) da Cetelem, 
que assumiu os cargos há um ano e fez sua primeira visita ao país nesta semana, não é trivial. 
Além disso, a disposição da Cetelem promete aumentar a temperatura da competição no cada vez 
mais concorrido negócio de financiamento ao consumo no Brasil. 
 
Subsidiária do BNP Paribas, a Cetelem é a maior financeira da Europa, com uma carteira de 
crédito de 29 bilhões de euros e 30 milhões de clientes. Fundada em 1953, a Cetelem passou três 
décadas consolidando seus negócios no mercado francês, lançando seu cartão de crédito, 
entrando nas operações com pequenos e médios varejistas e no mercado de automóveis. Na 
década de 80, iniciou a internacionalização, tornando-se a número um também da Itália e 
Hungria, e três da Espanha, Portugal e República Checa. 
 
No Brasil, a Cetelem ainda não tem um peso equivalente a sua dimensão internacional. Começou 
a operar em 1999, do zero - "green field", como disse Calhau -, e trouxe da terra natal uma 
parceria poderosa, com a rede de varejo Carrefour. A Cetelem tem 40% e o Carrefour 60% na 
joint venture CACC, que financia as vendas da rede de varejo no Brasil e agora foi autorizada a 
constituir um banco, que começa a operar no próximo ano. 
 
Mas, acelerou o crescimento próprio apenas no último ano, quando o ritmo de concessão de novos 
créditos dobrou para R$ 150 milhões por mês, informou o diretor geral da Cetelem Brasil, Georges 
Régimbeau. Ao final de outubro, a carteira chegou a R$ 400 milhões. 
 
"Acreditamos no potencial de crescimento do mercado brasileiro e que o crédito tem um papel 
importante no desenvolvimento do país e queremos contribuir para isso", disse Galhau. 
 
Sem entrar em detalhes da política monetária brasileira, o executivo disse que a "competição é o 
melhor instrumento para se baratear o crédito". E acrescentou: "A Cetelem tem produtos como o 
cartão de crédito que podem estimular o consumo e baratear o custo do dinheiro. Operamos com 
clientes de todas as classes econômicas, de A a D". 
 
Calhau afirmou ainda que a Cetelem não trabalha no mercado do crédito pessoal oferecido nas 
ruas dos grandes centros, segmento onde a taxa costuma ser bem mais elevada. Para ganhar 
espaço no cada vez mais competitivo mercado no brasileiro de financiamento ao consumo, a 
Cetelem trabalha em algumas frentes. 
 
No campo do crescimento orgânico, Galhau conta com a expansão do cartão de crédito de sua 
bandeira, que ganhou o nome Aura no Brasil mas é chamado de Aurore na Europa, onde tem 15 
milhões de portadores e concorre de frente com a Visa e a Mastercard. A Cetelem já tem 500 mil 
cartões Aura no país e quer dobrar esse número no próximo ano, prometeu Galhau. 
 
O cartão também já foi emitido na forma co-branded em algumas das 25 redes de varejo com as 
quais a Cetelem tem parceria como a livraria FNAC. As parcerias são outro caminho de expansão 
vislumbrado pelo executivo. Entre as 25 redes, estão também a Fast Shop, Eletrocity, Leroy 
Merlin, Telhanorte, Fotoptica, Decathlon, Armarinhos Fernando, Camisaria Colombo, Le Postiche, 
Pelicano e Elmo. 
 
Bem informado a respeito do mercado brasileiro, o chairman da Cetelem vê grandes 
oportunidades de crescimento nas parcerias com as redes regionais de varejo, importantes em 
um país com a dimensão do Brasil. O caminho também já está sendo palmilhado por grandes 
bancos brasileiros como o Bradesco que, terça-feira, fez um acordo com a rede de varejo Salfer, 
que cobre Santa Catarina e Paraná. 



 
Um terceiro caminho que a Cetelem está trilhando para crescer é o dos acordos com bancos 
brasileiros para desenvolver o crédito. O Banco Cruzeiro do Sul é um desses parceiros. "Eles 
trazem os clientes e nós entramos com nosso know how", disse Galhau.  
 
O executivo não descartou também o crescimento pelas aquisições. "Estamos olhando. Mas 
queremos pagar o preço justo", afirmou. 
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Leia Mais 
 
LuizaCred entra na briga pela venda com cartões de crédito 
Claudia Facchini   
 
A LuizaCred, financeira do Magazine Luiza, rede de eletroeletrônicos do interior de São Paulo, e na 
qual o Unibanco detém 50% do capital, fará sua estréia como emissora de cartões de crédito. Em 
parceria com a MasterCard, a varejista irá distribuir cartões de crédito para seus clientes 
preferenciais, que poderão utilizá-los em todos os estabelecimentos filiados à bandeira. Com a 
iniciativa, a LuizaCred passa a concorrer com os bancos - o Unibanco inclusive -, expandindo a 
concessão de crédito para além da fronteira de sua própria rede de lojas. 
 
No varejo, já há algumas iniciativas semelhantes, mas ainda reduzidas. O caso mais bem-
sucedido é o da HiperCard, administradora de cartões que pertencia à rede nordestina de 
supermercados Bompreço e que foi comprada pelo Unibanco no começo deste ano.  
 
Além de emitir os cartões, a HiperCard é também uma bandeira e possui sua própria rede de 
estabelecimentos filiados. Segundo fontes do setor, a C&A, maior rede de vestuário do país e que 
abriu o seu próprio banco, o Ibi, também já possui cartões de crédito. 
 
Segundo Arquimedes Salles, diretor geral da LuizaCred, o acordo firmado pela varejista com o 
Unibanco já previa que os todos os produtos de crédito seriam feitos pela LuizaCred. Inicialmente, 
os cartões serão enviados para mil clientes das cidades de São José do Rio Preto e Batatais, no 
Estado de São Paulo. Em 2005, diz Salles, a meta é estender o produto para os 350 clientes mais 
assíduos da rede, que tenham efetuado pelo menos sete compras nos últimos dois anos. 
 
A carteira de crédito da financeira cresceu 43% em um ano e alcança hoje R$ 490 milhões. 
Segundo Salles, o aumento acompanha a expansão da rede, que prevê fechar 2004 com um 
faturamento de R$ 1,45 bilhão, 45% superior ao de 2003. Em bases comparáveis de lojas, a 
varejista prevê um crescimento de 18% nas vendas neste ano. O Magazine Luiza possui 5,5 
milhões de clientes cadastrados, mas entre 1,9 milhão e 1,8 milhão são clientes ativos. 

 



 
Leia Mais 
 
Banco Credicard começa a oferecer CDC em 2005 
Altamiro Silva Júnior  
 
O Banco Credicard vai começar a oferecer crédito direto ao consumidor (CDC) no início de 2005, 
informou ontem seu presidente, Roberto Oliveira de Lima. Desde junho, o banco vem fazendo 
uma série de testes para verificar a aceitação do CDC entre seus clientes. "Os números são 
animadores", disse Lima ontem durante almoço com a imprensa, que contou também com a 
presença da cantora Daniela Mercury, a garota propaganda dos comerciais de verão da Credicard, 
com investimento de R$ 6 milhões. 
 
Nos testes, a meta para o CDC era emprestar R$ 30 milhões em 90 dias para 30 mil clientes. Mas, 
apenas nos primeiros 40 dias, foram emprestados R$ 50 milhões para 18 mil clientes, disse 
Fernando Chacon, vice-presidente de marketing da Credicard. Chacon preferiu não anunciar as 
metas para 2005. 
 
Os executivos estavam relutantes em revelar o teto das taxas de juros para o CDC e para o cartão 
de crédito, argumentando que dependiam do perfil dos clientes. Mas, diante da curiosidade de 
Daniela Mercury, elas foram reveladas. Para o CDC, variam entre 3,9% e 7,9% ao mês; para o 
crédito rotativo do cartão, de 3,9% a 10,9%, ao mês. 
 
Toda a operação no CDC é feita por telefone. "O dinheiro é creditado na conta corrente ou pode 
ser sacado em caixa eletrônico ou ainda entrar como crédito para gastos no cartão", disse Lima. 
 
Segundo ele, a estratégia do Banco Credicard é desenvolver sozinho produtos de menor valor 
agregado. Já para os produtos mais elaborados, como seguro e fundos de investimento, a 
estratégia é distribuir o dos bancos parceiros, como o Itaú. 
 
A participação dos cartões como instrumento de crédito é cada vez maior, concluiu um 
levantamento da Credicard divulgado no mesmo almoço. Em 2000, representava 7,8% do total 
das operações, segundo dados do Banco Central; este ano, a previsão é que alcance 12,4%. Já a 
participação do cheque especial caiu de 20% para 16,2% no mesmo período. Para Lima, a 
possibilidade de comprar com até 40 dias sem juros e ainda parcelar a fatura explica o crescente 
uso do cartão como instrumento de crédito. 
 
Entre 1994 e 2004, o número de transações feitas com cartão de crédito cresceu nada menos que 
522%, saindo de 196 milhões de negócios, no início do Plano Real, para a estimativa de 1,245 
bilhão de operações este ano. Em contrapartida, o número de cheques compensados caiu 49% no 
mesmo período (de 4,1 bilhões para cerca de 2,1 bilhão). 
 
A expectativa é que as transações com cartões movimentem R$ 100 bilhões até o final do ano, 
um recorde para o setor no Brasil. Esse total representa um avanço de 20,9% em relação a 2003. 
Para o mês de dezembro, a expectativa é de que o total de transações chegue a R$ 11,5 bilhões, 
também um recorde.  
 
Para 2005, a projeção é de crescimento em torno de 20% no faturamento. O número de cartões 
emitidos deve chegar a 55,6 milhões de unidades. Considerando apenas as operações da 
Credicard, o volume de transações deve ficar em R$ 17,6 bilhões, aumento de 21,7% em relação 
a 2003. 
 
Valor Econômico, São Paulo, 8 dez. 2004, Finanças, p. C8. 
 
 


