
Cartões de marca própria visam fidelização

Empresas recorrem à
estratégia para incentivara

venda de seus produtos. C&A
e Vila Romana usam o recurso

MÁRCIA FURLAN

Ocenário de forte concorrência no
varejo hoje, seja no segmento de
magazines, no de supermerca-

dos ou drogarias, virou um prato cheio
para o mercado de cartões de marca pró-
pria. No centro das iniciativas está a
aposta na fídelização, uma das princi-
pais armas do momento para garantir o
faturamento.

O mercado de private
label, como são chama-
dos os cartões de fideliza-
ção, é calculado em cerca
de 54 milhões de plásti-
cos, que representam
uma movimentação de
R$ 13,2 bilhões ao ano.
Mas há cerca de cinco
anos, o mercado movi-
mentava quase a metade
(R$ 7,8 bilhões) desse volume - a expec-
tativa é de que possa chegar a R$ 19,5 bi-
lhões em 2006.

Cada vez mais empresas estão seguin-
do a estratégia que, garantem elas, au-
menta as vendas, embora os impactos di-
retos sobre o faturamento sejam difíceis
de mensurar - assim como em qualquer
outro instrumento de marketing.

O número de cartões private label ho-
je é maior do que os de bandeiras conhe-
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cidas, como Visa e Mastercard, que tota-
lizaram em março 41,7 milhões de unida-
des. O faturamento, no entanto, fica
abaixo, pois os emissores de ambas admi-
nistradoras de cartões de crédito registra-
ram R$ 17,9 bilhões no mês passado, se-
gundo números da Credicard.

A Partner Consultoria, que trabalha
na criação de cartões próprios em lojas,
estima que, em dois anos, o mercado de
fidelização poderá contabilizar 80 mi-
lhões de cartões. Contrariamente ao que
se observa no cartão de crédito, os priva-
te label atingem fatias da população de
renda mais baixa, que movimentam tam-
bém menores quantias.

Para o lojista que já
trabalha com as bandei-
ras tradicionais, a vanta-
gem adicional é que o
plástico com marca pró-
pria não pode ser usado
na loja do lado.

Aos olhos do consumi-
dor, o principal chama-
riz é o crédito pré-apro-
vado. O cliente porta-
dor do cartão tem aces-

so rápido ao crediário da loja, pode con-
tar com taxas de juros inferiores às do
mercado, dependendo do caso, e ainda
não precisa pagar anuidades típicas
das bandeiras de crédito. Às vezes o car-
tão é apenas de afinidade, servindo pa-
ra diferenciar o consumidor dos de-
mais clientes, com acesso a promoções
ou acúmulo de pontos.

Recentemente as empresas passaram
a oferecer também serviços financeiros,

como a venda de títulos de capitalização
e de seguros aos portadores do cartão,
ainda seguindo a tendência de reforçar a
fidelização.

Exemplos - A rede de farmácias Dro-
gão, por exemplo, tem uma carteira com
950 mil clientes. Todos os meses, segun-
do a empresa, entram 40 mil novos car-
tões. Além de descontos e parcelamento
de compras, a rede oferece entrega em
domicílio e garante acesso a um extenso
programa de pontos e prêmios.

Na C&A, a divisão de serviços finan-
ceiros adquiriu até vida própria. No ano
passado, agências do banco IBI pipoca-



Carrefour tem 30% do seu faturamento ancorado no cartão com sua marca

ram em várias capitais do País, oferecen-
do seguros, títulos de capitalização e em-
préstimos pessoais. A vantagem: um ca-
dastro de mais de 10 milhões de portado-
res dos cartões C&A.

Para o comércio, os cartões são impor-
tantes porque servem também para mon-
tar um banco de dados valioso sobre
comportamento de consumo. Por meio
do cruzamento de informações pessoais,
como idade, profissão, faixa de renda e
endereço com produtos mais consumi-
dos e marcas escolhidas, é possível criar
promoções específicas, explorar técnicas
de merchandising e até reunir subsídios
para a negociação com fornecedores.

O principal impasse enfrentando pe-
las empresas que têm intenção de explo-
rar o nicho é optar pela gestão própria
de todo o processo ou a contratação de
bancos, financeiras ou operadoras.

De acordo com a Partner, embora a
parceria com terceiros seja menos arris-
cada, os reflexos sobre as vendas são infe-
riores. "O cartão administrado por finan-
ceiras tende a ser visto pelo varejista co-
mo se não fosse dele; por isto, o produto
participa pouco das vendas", explica o
consultor Álvaro Musa, em palestra na
Cards 2003, feira de tecnologia em servi-
ços de cartões, que acontece até amanhã
em São Paulo.

A regra vale para todos os segmentos
do varejo. Na Camisaria Colombo e na
Vila Romana, por exemplo, os cartões
próprios, que são administrados pelo
ABN-Amro, respondem por 10% do fa-
turamento, ao passo que nas Lojas Per-
nambucanas e na Renner, o percentual
sobe para 65%.

Na C&A, chega a 70% e na rede cario-
ca Leader, a 80%. Com relação aos su-
permercados, a história se repete. O car-
tão Sendas, do Rio, administrado pela
Fininvest, contribui com 5% do fatura-
mento. No Wal-Mart, tocado pela GE
Capital, com 10%. Já o Carrefour, o
D'Avó e o G.Barbosa tem 30% do seu fa-
turamento ancorado no cartão gerido pe-
las próprias empresas.

Leia mais sobre empresas
e negócios no site

www.aesetorial.com.br


