
Ponto Frio, Luiza e Riachuelo avançam no empréstimo pessoal  
   
 
A rede varejista de eletroeletrônicos Ponto Frio colocou na mídia no mês passado uma campanha 
oferecendo empréstimo pessoal para atrair clientes e não clientes às lojas. As concessões de 
crédito, realizadas por meio do PontoCred, empresa formada em parceria com o Unibanco , não 
estão vinculadas a compra de produtos. A rede começou a testar o novo produto em abril com sua 
carteira de clientes e ampliou para demais tomadores no mês passado. Foram fechados até agora 
60 mil contratos. 
 
Segundo o diretor-geral do PontoCred, Álvaro Lopes, o crédito é aprovado na hora, desde que a 
pessoa esteja com os documentos em mãos (comprovante de renda, de endereço, CPF e RG). 
Caso seja cliente, o pagamento das parcelas pode ser feito por meio de carnê ou cheques pré-
datados. Para não cliente, há apenas a opção do cheque, o que portanto obriga que ele seja 
correntista.  
 
Estão na relação de tomadores potenciais 10 milhões de nomes de consumidores que fizeram pelo 
menos uma compra no Ponto Frio nos últimos cinco anos. São pessoas também que, em 
financiamentos anteriores, registraram bom índice de pontualidade de pagamento, situação de 
93% do total. O limite máximo oferecido é de R$ 2 mil e a taxa de juros cobrada fica em torno de 
9,9%, com parcelamento em até 12 vezes. A prestação mensal não pode ultrapassar 50% do 
valor do salário do tomador. 
 
A iniciativa do Ponto Frio segue a tendência de outras redes que também estão investindo no 
filão. O forte movime nto de associação com bancos visa de um lado melhorar as margens de lucro 
do varejo e de outro possibilitar aos bancos o acesso a uma carteira de clientes que sozinhos 
podiam não alcançar. 
LuizaCred 
 
O Magazine Luiza há dois anos tem o produto, informou o presidente da LuizaCred, Arquimedes 
Salles. A financeira também é formada em parceria com o Unibanco. Em média são realizados de 
30 mil a 35 mil contratos por mês. Não clientes igualmente têm acesso ao serviço e o limite de 
crédito é de R$ 3 mil, com taxas que variam de 7,4% a 9,9%. O parcelamento pode chegar a 15 
meses. O comprometimento de renda mensal não supera 20%.  
 
De acordo com Salles, além do ganho financeiro das operações, o serviço tem papel importante 
no relacionamento com os clientes, sendo um bom instrumento de fidelização. “É um produto 
melhor, mais flexível e barato do que o oferecido pelos bancos”, definiu. O LuizaCred trabalha 
com a estimativa de atingir a média de 55 mil contratos mensais em 2005. Salles explicou que os 
riscos e as taxas destas operações tendem a ser maiores, mas a rentabilidade acompanha esta 
evolução. A inadimplência chega a superar em 60% os índices do crediário tradicional. Mas o 
retorno é positivo pois o cliente enxerga qualidade no serviço oferecido, explicou. 
 
Já o diretor de cartão de crédito da Riachuelo , José Antonio Rodrigues, acrescentou que a 
estratégia gera fluxo de pessoas nas lojas e portanto causa reflexos também nas transações 
mercantis. Desde outubro do ano passado, a rede oferece o serviço, mas somente aos portadores 
do cartão Private Label. Em média, 5% desta carteira já tomou crédito. O valor máximo 
emprestado é de R$ 2 mil e a parcela mínima, R$ 30, com taxas que ficam em torno de 9%. O 
prazo vai até 12 vezes. 
 
Os níveis de inadimplência, explicou Rodrigues, chegam a ser o dobro do crediário, mas a 
repercussão sobre a fidelização dos clientes é expressiva. A Riachuelo administra internamente 
sua carteira de cartões, mas conta com a parceria de dois bancos para efetuar os empréstimos. 
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