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Bradesco já emitiu 20 mil cartões, o dobro do que esperava, na megaloja da Casas Bahia. 
 
Duas moças aproximam-se de uma das atendentes do Bradesco que circulam pelos corredores da 
Super Casas Bahia, a megaloja montada pela varejista no centro de convenções do Anhembi 
durante o Natal. Uma delas conta, sem jeito, que tem uma prestação atrasada na própria Casas 
Bahia. Mesmo sem ter pago a parcela, ela quer saber se pode fazer o novo cartão de crédito que o 
Bradesco está lançando com a marca da rede e a bandeira Visa. A atendente encoraja a jovem a 
entrar na fila e contar seu caso para o balconista. 
 
Já o enfermeiro João Santos trouxe tudo que precisa para fazer o cartão: RG, comprovante de 
renda e residência. No ano passado, ele adquiriu uma lavadora de roupa e agora está interessado 
em um fogão de aço inox da marca Bosch, que custa R$ 1,4 mil. "A vendedora prometeu fazer um 
bom negócio", diz Santos, enquanto espera na fila para tirar o cartão do Bradesco/Casas Bahia. 
 
Sheila, que trabalha como operadora de caixa no Extra, apaixonou-se por um celular de R$ 900. 
Seu marido, Jurandi, que é auxiliar em um moinho, acha caro. "Mas é ela quem quer", responde, 
enquanto toma conta do filho de dois anos. Sheila negocia pagar uma entrada de R$ 250 e dividir 
o restante em 12 prestações no cartão de crédito do Bradesco. 
 
Ter cadastro e histórico de pagamentos na Casas Bahia já é meio caminho andado para ter o 
cartão. O banco aceita como comprovante de renda a apresentação de um carnê da varejista. Se 
passar pelo crivo do Bradesco, o cliente sai em poucos minutos do guichê com crédito pré-
aprovado e ingressos para assistir ao show da Disney. 
 
Priscila Tadei, representante de vendas de um laboratório farmacêutico, voltou ao Anhembi só 
para assistir ao espetáculo. Ela comprou no dia anterior uma cozinha de R$ 750 em dez parcelas. 
A cada R$ 90 em compras, os clientes também ganham um ingresso para o espetáculo. João 
Santos, Priscila e Sheila dizem que já são clientes da Casas Bahia. Priscila prefere a loja do 
Tatuapé, na Zona Leste, perto da sua casa, mas não pensou duas vezes em ir até o Anhembi, na 
Zona Norte, para comprar os armários. 
 
A tríplice aliança - Bradesco, Casas Bahia e Disney - transformou a megaloja do Anhembi em uma 
usina de crédito. A parceria uniu três super-poderes: o fôlego financeiro do maior banco brasileiro, 
a força da maior carteira de financiamento ao consumo do país e a marca mais famosa de 
entretenimento no mundo. 
 
Na Super Casas Bahia, as máquinas do Bradesco cospem 2 mil cartões por dia. O ritmo de 
emissão vem superando as expectativas. Nos dez primeiros dias da megaloja, o banco já imprimiu 
20 mil plásticos. O banco previa emitir 40 mil em todo o evento, que se encerra no dia 30 de 
dezembro. 
 
"Temos recebido elogios até dos nosso concorrentes pelo sucesso da campanha", diz o diretor do 
departamento de cartões do Bradesco, Marcelo Noronha. 
 
Por uma questão estratégica, o banco não revela qual a taxa de aprovação dos clientes que 
buscam fazer o cartão de crédito. Na Casas Bahia, a taxa de inadimplência gira em torno de 8%, 
acima da admitida pelos bancos. 
 
Segundo Noronha, o Bradesco responsabiliza-se pelo crédito dos cartões. Para quem tem o crédito 
pré-aprovado, a varejista parcela o preço à vista em doze vezes ou em 24 vezes fixas, mas com 
acréscimo de juros. 

 



Leia Mais 
 
Loja de R$ 10 milhões transforma-se em megaevento 
De São Paulo   
 
Mais do que uma loja, a Super Casas Bahia transformou-se em uma megaevento de Natal. O 
policial militar Mauricio Lima e sua mulher, Ione, especulam se, assim como eles, muitas pessoas 
estão lá só para passear, enquanto almoçam no Burger King. Sentada à mesa ao lado, Priscila 
Tadei e sua irmã servem seus filhos pequenos. Ione comprova sua tese. Priscila só trouxe neste 
dia as crianças para assistir ao show da Disney, que começará às 14 horas. 
 
Patrocinado pelo Bradesco, o espetáculo do estúdio americano potencializou ainda mais este ano a 
superloja da Casas Bahia, que vem conseguindo extrair da feira todo o seu poder de marketing. 
Embora este seja apenas o terceiro ano em que a varejista realiza o evento, ele dá sinais de que 
veio para ficar. A megaloja veio preencher uma lacuna no setor, que não possuía um grande 
evento desde o fim da feira UD. 
 
Para ter um estande na Super Casas Bahia, os fornecedores pagaram cerca de R$ 1 mil a R$ 1,2 
mil por metro quadrado - o preço pode variar. Segundo a Casas Bahia, o investimento total na 
megaloja é de R$ 10 milhões. Metade deste valor é bancado pela rede e a outra parte, pela 
indústria. 
 
O evento, porém, não atrai só consumidores de baixa renda. Pelo contrário. Para a sua surpresa, 
a LG vendeu duas TVs de plasma de 50 polegadas na megaloja, uma quarta-feira e outra na 
sexta-feira da semana passada. O aparelho custa R$ 23 mil. A Samsung, que já nem fabrica mais 
televisores de tubo, montou uma mini-sala para exibir suas TVs de plasma de 42 polegadas e 
deslocou para evento um time de representantes para dar explicações sobre os aparelhos.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo,  5 dez. 2005, Tendências & Consumo, p. B5. 
 


