
Losango quer crescer com cartões e parcerias regionais 
Maria Christina Carvalho De São Paulo 
 
Até o final do mês, a Losango, maior financeira do mercado, controlada pelo grupo 
britânico HSBC, vai lançar seu cartão de crédito com bandeira. A bandeira a ser 
escolhida depende das negociações que ainda estão sendo feitas com a Visa e a 
MasterCard. 
 
Com uma carteira de empréstimos de R$ 3 bilhões no final do ano passado e 18 
milhões de clientes, a Losango já definiu que o cartão é sua próxima fronteira de 
crescimento, além da expansão das parcerias com as redes de varejo regionais. Da 
carteira, R$ 1,9 bilhão são operações de crédito direto ao consumidor (CDC), R$ 700 
milhões estão em empréstimo pessoal; e R$ 400 milhões em cartões. 
 
A expansão será eminentemente orgânica. "Não sobrou ninguém para ser comprado", 
disse o presidente da Losango, Leonel Andrade, lembrando a forte concentração 
registrada no setor nos últimos anos. A própria Losango foi uma dessas oportunidades 
disputadas a peso de ouro há dois anos, quando foi comprada por US$ 815 milhões do 
também britânico Lloyds TSB, que estava deixando o país. Em 2004, voltou à carga 
comprando a Matone e a Valeu. 
 
Um dos raros negócios que pode aparecer, disse Andrade, é a compra da carteira de 
cartões de loja (private label) de alguma das redes de varejo que ainda não fecharam 
acordo com nenhum banco, como as sempre cobiçadas Pernambucanas, Renner e 
Riachuelo. 
 
Mas, Andrade sabe que ainda existem algumas oportunidades de ouro entre as redes 
de varejo regionais - exatamente o alvo do maior do mercado, o estatal Banco do 
Brasil (BB), que já anunciou que vai seguir o exemplo dos rivais privados e criar sua 
financeira. 
 
Apesar de reconhecer o poder de fogo do BB, o presidente da Losango não teme a 
competição pelo seu atraso na entrada da arena do financiamento ao consumo em 
relação aos demais grandes bancos. 
 
A própria Losango teceu, ao longo de seus 35 anos, uma rede de parcerias com 26 
redes de lojas de varejo regionais, nem por isso acanhadas. As 26 redes somam 1,3 
mil lojas e carteira de R$ 1,3 bilhão, quase a metade da carteira total da financeira. 
Entre elas estão a Insinuante, sediada na Bahia, com 206 lojas; a Ricardo Eletro (MG), 
com 103; Citylar (MT), 93; Lojas MIG (MG), 9; Lojas Maia (PE), 82; Móveis Romera 
(PR), 80; e Sonoleve (RJ), 72. 
 
A penetração de mercado proporcionada pela parceria com as redes de varejo 
regionais é significativa considerando-se que a Losango tem uma das maiores redes 
próprias do mercado, o que significa 322 filiais. No segundo semestre deste ano, disse 
o executivo, a Losango vai voltar a abrir lojas, depois de ter se concentrado na 
absorção da Matone e da Valeu em 2005. A intenção é abrir 30 novas lojas no ano e 
chegar a 500 em 2008. 
 
A previsão de Andrade é que, apenas com o crescimento orgânico, a carteira de crédito 
da Losango vai aumentar em 20% neste ano, metade dos 41% que cresceu em 2005. 
Mas, o executivo considera o desempenho bom, levando em conta base elevada de 
negócios de 2005 e a "saturação" do mercado, causada especialmente pela grande 



oferta de crédito consignado. Para crescer mais, afirmou, "só com o aumento da renda 
e do emprego". 
 
Outro fator que limita a expansão do crédito é o aumento da inadimplência. O índice 
de atraso acima de 180 dias atingiu 14% em 2005 em comparação com 11% em 
2004. 
 
Mas, a Losango está otimista com os negócios que serão propiciados pelo cartão de 
crédito. A financeira já tem atualmente 3 milhões de cartões private label, boa parte 
dos quais da Petrobras, e mais 1 milhão de cartões da própria Losango, que são os 
primeiros candidatos à migração para o plástico com bandeira. 
 
A Losango quer ter 1 milhão de cartões com bandeira neste ano e dobrar a carteira 
total para 8 milhões em 2008. "Com os cartões com bandeira, vamos fidelizar os 
clientes, oferecer maior valor agregado e capturar também suas compras de baixo 
valor", disse Andrade. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 jan. 2006, Finanças, p. C3. 


