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As vendas feitas com cartão de crédito com bandeira dos supermercados brasileiros 
e de suas financeiras aliadas devem ter atingido 20,6% do total de vendas a prazo 
em 2005, segundo informações preliminares de João Carlos de Oliveira, presidente 
da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em 2004, as vendas com 
cartões de bandeiras supermercadistas e de suas financeiras e bancos aliados 
estavam em 13,2% do total a prazo. Este aumento se deve a vários fatores, como 
a rentabilidade maior ao trabalhar com cartão de uma financeira aliada ou com a 
própria bandeira. Além disto, o cartão é uma maneira de fidelizar o cliente. 
“Empresas que antes não tinham o cartão de crédito próprio optam por ele para 
substituir o cheque pré-datado e baixar a taxa de inadimplência”, diz Oliveira. 
 
Este crescimento acontece desde as grandes redes até às médias, que aproveitam 
as vantagens do cartão de crédito próprio para fazer diversas promoções e oferecer 
maiores vantagens para os seus clientes. Miguel de Oliveira, da Associação Nacional 
dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) diz que a taxa 
mensal paga por operação em um cartão de crédito próprio por uma rede varejista 
varia de 0,5% a 5%. “Depende do tamanho e do volume de operações que este 
comércio movimenta”, afirma. 
 
Enquanto as vendas feitas no cartão de crédito próprio sobem, as feitas com 
cartões de crédito de bandeiras de mercado, deverão cair para 14% em 2005 ante 
20,2% em 2004. No total, juntando as duas modalidades de cartões, as vendas a 
prazo devem saltar de 51% em 2004 para 52% ou 53% em 2005, segundo o 
presidente da Abras. 
 
As vendas feitas com cheque pré-datado devem cair de 7,6% em 2004 para 7% em 
2005. As compras feitas com pagamento à vista deverão cair de 49% em 2004 
para 48% ou 47% em 2005. Nas compras feitas com pagamento à vista, o cartão 
de débito crescerá de 13,4% para 15% em 2005. O cheque neste tipo de 
pagamento passará de 4% em 2004 para 5% em 2005. O resultado consolidado 
será divulgado em abril durante o ranking da Abras. 
 
Importados  
A venda de produtos importados cresceu nos supermercados em 2005, mesmo 
assim não foi suficiente para melhorar a receita do setor que fechou com alta de 
0,66% real (deflacionado o IPCA) em 2005, de acordo com o Índice Nacional de 
Vendas da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), divulgado ontem. Em 
valor nominal, o crescimento foi de 7,46% em comparação ao ano de 2004.  
 
Em 2004 os produtos importados representaram 1,8% do faturamento do setor e 
em 2005 passaram para 2% no acumulado. Um crescimento considerável, uma vez 
que em 2004 o faturamento do setor foi de R$ 98,5 bilhões e em 2005 o 
faturamento deve atingir R$ 105 bilhões, conforme o DCI antecipou na edição de 
18 de janeiro deste ano. Mesmo assim, a Abras ressalta que houve uma queda de 
17,5% no valor do dólar no ano, o que contribuiu para um aumento maior no 
volume de vendas dos produtos importados e um menor aumento no volume 
financeiro. 
 
Quando esta comparação é feita entre o mês de dezembro de 2005 ante dezembro 
de 2004, o crescimento passa para 6%. “Houve uma migração de produtos 
nacionais para importados em vinhos, panetones e biscoitos, mas não se reflete no 
faturamento como um todo porque são poucas redes que trabalham de maneira 
organizada com este tipo de produto”, comentou Oliveira.  



Apesar disto, as vendas do setor supermercadista tiveram uma queda de 3,84% em 
dezembro de 2005 na comparação com dezembro anterior. A expectativa inicial era 
de um crescimento de 4% a 5% no período. Segundo a Abras, no período de 9 dias 
que antecede o Natal houve um crescimento de 4% a 5% nas vendas com relação 
ao mesmo período do ano anterior, o que não foi suficiente para reverter a situação 
de negatividade de dezembro de 2005. “O mês de dezembro foi ruim e mesmo nos 
produtos natalinos as pessoas buscaram os produtos com preços menores”, 
ressaltou Oliveira. O crescimento de 0,66% do setor em 2005 ficou abaixo da 
expectativa da Abras, que projetava no inicio de 2005 um incremento de 2% a 
2,5% no faturamento ante o ano anterior. 
 
Na opinião de João Carlos de Oliveira, o comprometimento da renda da população 
por causa do aumento de contas públicas, alto índice de desemprego, taxas de 
juros elevadas e o crédito consignado foram fatores determinantes para que a 
projeção inicial não se concretizasse. “O consumidor mudou hábitos e buscou 
produtos com valor agregado mais baixo, o que foi ruim para o setor”. Para 2006, a 
associação que congrega cerca de 72 mil estabelecimentos no Brasil projeta um 
crescimento de 2,5%. Segundo o presidente da Abras, esta previsão se deve a uma 
expectativa de um aumento real do salário mínimo, diminuição da taxa de juros e 
do nível de desemprego. “Um aumento de 17% no salário mínimo dará um alento 
na economia e boa parte dele, certamente, irá para os supermercados” disse 
Oliveira. 
 
O crescimento da área de vendas, de 8% a 10% que o setor vem tendo nos últimos 
cinco anos, deverá continuar em 2006. “A cada ano abrimos mais lojas, 
trabalhamos com mais categorias de produtos e isto faz com que o setor cresça 
naturalmente”, diz. 
 
Leia mais 
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A maior rentabilidade e a fidelização dos clientes alavancaram as vendas feitas com 
cartão de crédito dos supermercados e de suas financeiras e bancos aliados, de 
13,2% em 2004 para 20,6% do total das vendas a prazo em 2005, segundo 
informações da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O cartão próprio é 
o cartão que leva só a bandeira do supermercadista ou, então, da rede de varejo e 
do banco ou financeira parceiros.  
 
“Empresas que não tinham o cartão de crédito próprio optaram por esse meio de 
pagamento, para substituir o cheque pré-datado e baixar a taxa de inadimplência”, 
explica João Carlos de Oliveira, presidente da Abras.  
 
No varejo supermercadista brasileiro, que movimentou R$ 105 bilhões em 2005, as 
vendas a prazo ocuparam mais espaço, passando a 53% do total. Em 2004, as 
vendas a prazo representavam 51% do movimento.  
 
Enquanto as vendas com cartão de crédito próprio crescem, as vendas feitas com 
cartões de bandeiras do mercado financeiro recuaram, de 20,2% em 2004 para 
14% em 2005.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 27 jan. 2006, Comércio, p. B-3. 


