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Negócio de US$ 490 milhões inclui venda de seguros, viagens, câmbio e crédito ao consumidor. 
 
O Bradesco anunciou ontem parceria com a American Express Company para aquisição das 
atividades da empresa no Brasil por US$ 490 milhões (R$ 1,05 bilhão), o que inclui operações de 
cartões de crédito, corretagem de seguros, serviços de viagens, de câmbio no varejo e operações 
de crédito direto ao consumidor. A concretização da operação, em negociação desde agosto de 
2004, deverá ocorrer neste primeiro semestre e depende da aprovação das autoridades 
brasileiras. 
 
O banco está interessado principalmente na linha de cartão de crédito Centurion da American 
Express (composta dos cartões Green, Gold e Platinum), que ocupa a liderança no segmento de 
clientes de alta renda e nas operações corporativas, somando cerca de 1,2 milhão de cartões 
emitidos. O Bradesco assumirá a administração e emissão dos cartões desta linha, aumentando a 
base de clientes, de produtos e de serviços oferecidos pelo banco. 
 
Segundo o presidente do Bradesco, Márcio Cypriano, o banco desenvolveu nos últimos dez anos 
carteira prime de 280 mil clientes de cartão de crédito. O volume representa 3,21% da base de 
8,7 milhões de cartões da instituição, segundo dados apresentados pela Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Ele explicou que estes clientes terão novas 
opções de serviço no banco e serão os principais beneficiados: 
 
"Queremos centrar o nosso foco em negócios financeiros, além de oferecer produtos adequados 
para os variados perfis de crédito da população. Vamos somar a experiência da American Express 
com clientes de alta renda à nossa capacidade de distribuição de cartões", explicou Cypriano, em 
teleconferência para jornalistas. As duas instituições tratam a aquisição como parceria porque o 
Bradesco pagará royalties de licenciamento da marca para a American Express. 
 

 
 



O Bradesco terá exclusividade para a emissão de cartões de crédito Centurion pelo prazo mínimo 
de 10 anos, com possibilidade de renovação por outros 10 anos. A American Express irá 
transferir, gradativamente, a tecnologia de emissão de cartões para a instituição brasileira, que 
também deverá absorver os cerca de 2.200 funcionários que a Amex tem no País.  
 
O banco brasileiro passará a operar ainda o programa de pontos Membership Rewards dos cartões 
de crédito, além de administrar a rede de estabelecimentos da American Express no Brasil. 
 
A compra das operações não modificará os acordos de licenciamento de cartões entre a American 
Express e bancos locais, como o HSBC. Eles emitem cartões de crédito da linha "Blue Box", 
chamados assim porque têm um pequeno quadrado azul no cartão com a marca American 
Express. Segundo o vice-presidente responsável pela área de cartões do Bradesco, Marcelo 
Noronha, a empresa não tem intenção de cancelar os acordos. 
 
"Na medida em que outras instituições queiram emitir cartões Blue Box, vamos buscar estimular. 
Isso também é bom para o nosso negócio", afirmou o executivo, lembrando que a linha de cartões 
no segmento Blue Box não inclui os cartões Centurion, que será de propriedade e administração 
exclusiva do Bradesco. Ele participou da coletiva com Hélio Magalhães, presidente da American 
Express no Brasil; e Lázaro de Mello Brandão, presidente do Conselho de Administração do 
Bradesco. 
 
O presidente do Grupo American Express, Edward Gilligan, afirmou que a empresa continuará 
operando no Brasil como correspondente bancário, através de seu escritório de representação em 
São Paulo, e dará suporte ao negócio local de Travelers Cheques, única operação não incluída na 
parceria com o Bradesco. Ele lembrou que operações semelhantes foram feitas em Portugal, há 
cerca de 10 anos, assim como em países do Leste europeu, na Rússia e na China. 
 
Grupo não deixará o brasil, só está mudando modelo de negócio  
 
Segundo Gilligan, a American Express não está saindo no Brasil; o grupo está apenas mudando o 
o modelo de negócio. "Estamos preenchendo brechas que existiam. Acreditamos que nosso 
crescimento será mais rápido nos próximos cinco anos. É parceria importante, já que nossos 
clientes atuais terão tudo o que o Bradesco oferece", disse Gilligan, que também participou da 
teleconferência. 
 
Os 23 mil caixas-eletrônicos (ATMs) do Bradesco começarão a aceitar cartões da American 
Express depois de aprovada a aquisição.No segmento de cartões de crédito, o Bradesco encerrou 
o ano passado com 10,7% de participação de mercado, o que representou um volume de 
negócios de R$ 13,8 bilhões.  
 
Já a American Express detém, no mesmo segmento, participação de 6,9%, o equivalente a 
volume de negócios de R$ 8,9 bilhões. 
 
Para o analista da Ágora Senior, Rafael Quintanilha, o preço pago pelo Bradesco foi abaixo das 
expectativas traçadas pelo mercado. Segundo ele, o valor de R$ 1,04 bilhão representa apenas 
11% da receita bruta da American Express.  
 
"Com os cartões, a participação do Bradesco no mercado brasileiro chegará a 17,6%, o que 
consolidará a posição na emissão de cartões de alta renda no país", complementou Quintanilha.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 mar. 2006, Empresas, p. B-3. 
 
 


