
SERVIÇOS

Vera Dantas

O consumidor que entra no super-
mercado para a compra semanal
ou do dia-a-dia é o novo alvo dos
bancos. A idéia, que já vem sendo
testada pelas instituições financei-
ras, é que, além de alimentos, pro-
dutosde limpezaehigiene, os con-
sumidores levem para casa segu-
ros, títulos de capitalização, pla-
nos de consórcio e outros produ-
tos bancários, usualmente oferta-
dos nas agências.

A parceria de bancos com o va-
rejo, que jápermite às caixas regis-
tradorasdos supermercados aceita-
rem o pagamento de contas de
água, luz, telefone e boletos de co-
brança – no chamado serviço de
correspondente bancário –, se am-
pliaaospoucos. “Opúblicodos su-
permercados é extremamente es-
tratégicopara osbancos”, dizo di-
retor executivo de novos negócios
do Banco Real, Eduardo Nassipe.
Hoje, segundoele, no sistemaban-
cário brasileiro, 30% de todos os
recebimentos de água, luz, telefo-
ne e boletos são provenientes dos
correspondentes bancários.

“É um avanço significativo e a
tendência é de crescimento na
oferta de serviços. O supermerca-
do é um foco de negócios.” No
Real, o correspondente bancário
representade6% a7% dos recebi-
mentos e o banco começou a tes-
tar a venda de títulos de capitaliza-
ção. Se o resultado for o esperado,
eles serão oferecidos para peque-
nas redes de supermercados a par-
tir deste mês. A intenção é atingir
principalmenteo interior e opúbli-
co de baixa renda, que não tem
conta corrente e pouco freqüenta
bancos. Também está nos planos
do Real a venda de consórcios de
motos e veículos nos supermerca-
dos.

A Caixa Econômica Federal
com 13 mil pontos de correspon-

dente bancário, 3.500 só de super-
mercados, avalia em Brasília um
projetopara oferecer cartãodecré-
dito e abertura de conta corrente.
“Se ele for aprovado, no segundo
semestre vamos expandir o proje-
to”, diz o gerente nacional da Cai-
xa, Flavio Antonio de Camargo
Barros. Ele já tem prontos planos
para a venda de títulos de capitali-
zação e seguros que dependem de
aprovação interna.

“Aparceria entre instituições fi-
nanceiras e supermercadosé atrati-
va porque cria para os bancos um
canal alternativo de atendimento.
Significa também para os super-
mercados a oferta de um serviço
paraoconsumidor eummaior flu-
xo de pessoas na loja”, diz o dire-
tor do Bradesco,André Rodrigues
Cano. O banco por enquanto tem
acordos fechados em 1.200 lojas
de supermercados para serviços

de correspondente bancário, mas
planeja para o segundo semestre
começar avender títulosdecapita-
lização, seguros e oferecer até a
abertura de contas.

NaApas2005, feiraanual desu-
permercados e serviços, realizada
no mês passado, que movimentou
mais de R$ 3 bilhões em negó-
cios, os bancos marcaram presen-
ça. “Atéalguns anosatrás os expo-
sitores eram apenas as indústrias
de bens de consumo. Hoje os ban-
cosparticipamporque têm interes-
se estratégico no nosso negócio”,
diz o presidente da Associação
Paulista de Supermercados
(Apas), Sussumu Honda.

ALosango, por exemplo, finan-
ceira do HSBC, assinou um acor-
do com a Apas para oferecer um

cartão de crédito aos supermer-
cados associados que incorpo-
ra financiamento, seguro e sa-
que 24 horas. O foco são as
classesCeD.“Oproduto évol-
tado às pequenas empresas
sem condições de arcar com os
custos de um cartão tradicio-
nal”, diz o diretor de cartões da
Losango, Leandro Vilain.

Nos supermercados de pe-
queno porte o que predomina
aindaéocorrespondentebancá-
rio. “É útil para o consumidor e
traz receita para o supermerca-
do”, diz o presidente do Sinco-
vaga, entidade que representa
os estabelecimentos pequenos,
Wilson Tanaka. A cada opera-
ção efetuada, o supermercado
recebe de R$ 0,10 a R$ 0,35 do
banco. “Dependendo do movi-
mentoda loja, a receita é razoá-
vel.” Um supermercado com
quatro caixas registradoras,
exemplifica, recebe de 1 mil a
1,5 mil pessoas por dia. “Se
10% usarem o serviço de cor-
respondente bancário, o retor-
no já é interessante para a loja.”

Nas médias e grandes redes,
o ganho é bem maior. A Coop,
com 22 pontos-de-venda, no
ABC e interior de São Paulo,
realiza mais de 80 mil opera-
ções por mês de pagamentos
deágua, luz, telefone emparce-
ria comoBradesco.A empresa
também tem acordo com a
Aon Affinity do Brasil para
vender seguros nas lojas.

O Grupo Pão de Açúcar/
CBD, além do correspondente
bancário,vendecartãodecrédi-
to, seguros e crédito direto ao
consumidor (CDC). Na parce-
ria acertada com o Itaú, em
2004, a rede decidiu ampliar
serviços. No segundo semestre
deverá estar pronta para ofere-
cer empréstimopessoal, nas lo-
jas da financeira Itaú CBD, que
vão funcionarnopróprio super-
mercado. ●

Bancosestãodeolhoem
clientedesupermercado
Parceria de institutições financeiras com o varejo se amplia

A DÍVIDA DOS BRASILEIROS

‘O público dos
supermercados é
estratégico
para os bancos’

Calote muda rotina da rede varejista
Lojistas tentam reduzir índices de inadimplência, em alta, com prazos menores, cobrança reforçada e facilidades na renegociação

CONSUMO

Márcia De Chiara

O aumento da inadimplência
ocorrido nos últimos meses pro-
vocou mudanças na rotina de al-
gumas redes varejistas. As Lo-
jas Riachuelo, por exemplo, re-
gistraram em abril aumento de
4% dos financiamentos com
atraso acima de 180 dias na
comparação com março e 8%
em relação ao mesmo mês de
2004. “Houve um soluço na
inadimplência em abril”, diz o
diretor do Cartão de Crédito da
rede, José Antonio Rodrigues.

Ele conta que as praças mais
afetadas pelo calote foram
aquelas cuja atividade princi-
pal da região está ligada ao
agronegócio, setor que enfren-
ta hoje queda na renda. Nesse
rol, estão as lojas da rede locali-
zadas em Santa Maria (RS),
Goiânia (GO) e Dourados
(MS), por exemplo.

Para reverter a situação, o
que já ocorreu em maio, a rede
decidiu reduzir os limites de fi-
nanciamento nas praças onde a
inadimplência é mais crítica, re-
forçou a estrutura de cobrança
e facilitou as renegociação das

dívidas em atraso. Com isso,
alongou de 6 para 10 vezes os
prazos de pagamento dos finan-
ciamentos que foram renegocia-
dos e cortou a taxas de juros
nesses casos.

As Lojas Cem também colo-
caram o pé no freio nos crité-
rios de aprovação de crédito.
“Agora vendemos a prazo sem
entrada só para aqueles que já
são clientes da loja”, diz o su-
pervisor geral da empresa Val-
demir Colleone.

Ele conta que a perda dos fi-
nanciamentos atrasados acima
de 180 dias atingiu 4,5% dos
créditos a receber em fevereiro
e está sendo mantida nesse pata-
mar elevado desde então. “A
inadimplência vem subindo
desde outubro. No fim do ano
passado estava em 3,2%”. A ex-
pectativa do executivo é a de
que a situação se normalize até
o fim do ano.

ENDIVIDAMENTO
Cada brasileiro devia em abril
para o sistema financeiro e lojas
R$ 721. Cifra 62% maior do
que o endividamento médio de
janeiro de 2003, que era de R$
445. Se for levado em conta o
endividamento total das pessoas

físicas em relação à população
ocupada, em abril ele estava em
R$ 6.543, ante R$ 4.230 em ja-
neiro de 2003.

“O endividamento é pequeno
no Brasil em relação ao Produto
Interno Bruto (PIB). O proble-
ma é que ele está crescendo rapi-
damente e concentrado nas ca-

madas de menor renda e, portan-
to, mais sujeitas a perder o em-
prego quando há desaceleração
da economia”, afirma o assessor
econômico da Federação do Co-
mércio do Estado de São Paulo
(Fecomercio-SP), Fábio Pina.

Ele observa que o mais preo-
cupante é a expansão acelerada

do crédito sem crescimento pro-
porcional da renda. Entre janei-
ro de 2003 e abril deste ano, o
volume de crédito em relação a
população ocupada aumentou
57%, a renda cresceu 12% e o
emprego 6,2% no período. Se
for levado em consideração o
volume de crédito em relação à

população ocupada descontado
o aumento da renda, o acrésci-
mo foi 40% no período.

“Este crédito a mais no merca-
do não foi acompanhada pelo
aumento da renda. Se tivesse ga-
rantia do crescimento da renda,
me preocuparia menos com a
tendência de alta dos índices de
inadimplência”, observa Pina.
Ele efetuou os cálculos com ba-
se nos dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

O economista lembra que o
quadro se torna mais grave com
a política de juros altos e com o
fato de a taxa de crescimento do
PIB ser menor do que o inicial-
mente previsto, conforme apon-
taram os dados do IBGE na se-
mana passada. Pina observa que
uma possível decisão dos agen-
tes financiadores de reduzir o
volume de crédito para se preca-
ver do risco de inadimplência
no cenário atual pode alimentar
o calote. Existem muitos consu-
midores que buscaram, nos últi-
mos meses, linha de crédito pa-
ra cobrir dívidas de outros finan-
ciamentos. Com isso, uma
abrupta restrição de recursos fa-
ria o juro subir ainda mais, reali-
mentando a inadimplência. ●

R$ 721
é o valor da dívida média
de cada brasileiro em abril,
número 62% maior do que
o de janeiro de 2003

52%
foi o aumento
do crédito com relação
ao pessoal ocupado

12%
é o índice, muito menor, da
renda. Emprego também
cresceu menos, apenas 6%
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