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Base com Casas Bahia deverá ter 3 milhões de clientes. 
 
O departamento de cartões do Bradesco tem neste ano ambiciosos plano de expansão em busca 
de clientes nas classes C e D: a ferramenta para o crescimento será o cartão de afinidade 
elaborado pelo banco em parceria com as Casas Bahia, que deverá sair da base de 300 mil 
cartões para 3 milhões até dezembro. Para isso, o banco estruturou estratégia que combina 
ponto-de-vendas, telemarketing e mala-direta.  
 
Lançado em novembro de 2005, o cartão - bandeira da rede Visa - foi inicialmente oferecido 
durante a Super Casas Bahia, ocasião em que a rede de varejo monta megaloja que é 
desmontada no mês seguinte. "Somente de 20 de novembro a 30 de dezembro, vendemos cerca 
de 82 mil cartões. Foi recorde mundial. Temos perspectivas positivas porque as Casas Bahia 
detêm universo de cerca de 15 milhões de clientes", diz o diretor do Departamento de Cartões do 
Bradesco, Marcelo Noronha.  
 
O executivo conta que, como a aceitação do produto ficou acima do esperado, o banco resolveu 
traçar cronograma mais audacioso para divulgar o cartão. De acordo com Noronha, o cartão tem 
apelo junto ao grande público porque oferece o diferencial de compras em até 24 meses para as 
compras nas Casas Bahia, mas não restringe o universo para compras, uma vez que é aceito em 
qualquer estabelecimento da bandeira Visa.  
 
"Parao a rede de varejo é interessante por conta da fidelização do cliente", diz ele. Noronha não 
revela o valor a ser investido para pôr em prática a expansão, mas conta que as redes de varejo 
são vistas pelo banco como um dos canais mais poderosos de conquista de clientes das classes C 
e D. 
 
"Acredito que este movimento entre bancos e redes de lojas com bandeiras internacionais deva 
crescer muito no Brasil nos próximos anos. Este movimento já foi observado nos Estados Unidos e 
agora começa a acontecer aqui no Brasil", afirma Noronha.  
 
Na avaliação do executivo, há outro movimento em curso: a migração dos chamados private 
label, ou cartões de marcas próprias, para cartões com bandeira internacional. "Estes cartões 
deixam os clientes restritos a uma determinada loja. Com bandeira, como a Visa, a fidelidade é 
mantida e o produto torna-se mais atraente", diz ele. 
 
Para incentivar a adesão de novos clientes, o cartão Bradesco-Casas Bahia não terá taxas no 
primeiro ano de uso. A partir desta data, o banco optou por cobrar taxa de administração somente 
nos meses em que o clientes utiliza o cartão. 
 
Vendas começarão por lojas-chave da rede varejista  
 
Inicialmente, a estratégia de vendas do Bradesco será posta em prática em lojas-chave das Casas 
Bahia nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O banco planeja, contudo, 
estender a oferta do produto a todas as lojas da rede no País.  
 
"A Casas Bahia já era nosso cliente corporativo. Recentemente, fechamos acordo de 
financiamento para os clientes da rede e passamos a discutir a criação de um cartão", comenta 
Noronha, acrescentando que outros varejistas têm se mostrado interessadas em desenvolver a 
mesma linha de cartão. 
 



Excluindo-se os cartões com as Casas Bahia, o Bradesco detém 8,7 milhões de clientes de cartões 
de crédito e outros 1,5 milhões no private label. O segmento de cartões vem ganhando destaque 
nos últimos meses.  
 
Em março, o banco anunciou parceria com o Real ABN Amro e com a americana Fidelity National 
Information para a criação da Fidelity Processadora e Serviços, empresa que atuará no 
gerenciamento de dados da base de clientes dos cartões das duas instituições financeiras e de 
terceiros.  
 
Os serviços, que exigirão desembolso de US$ 100 milhões, abrangerão toda a cadeia de 
funcionamento dos cartões, incluindo a administração de centrais de atendimento, suporte de 
retaguarda, cobrança e risco. 
 
Uma semana antes, o Bradesco anunciou que passaria a assumir as operações de cartões de 
crédito e atividades correlatas da Amex no Brasil por R$ 1 bilhão. Com o negócio, que deve ser 
concretizado no fim do primeiro semestre, serão transferidas para o maior banco privado do país 
as operações de cartões de crédito, corretagem de seguros, serviços de viagens, de câmbio no 
varejo e operações de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) da Amex brasileira. 
 
A operação deu ao Bradesco exclusividade de emissão dos cartões Centurion, principal produto da 
Amex, por no mínimo dez anos - há 1,2 milhão de unidades em circulação no mercado brasileiro, 
entre as categorias Green, Gold e Plantinum. O acordo funcionará como um licenciamento: 
emissor dos cartões, o Bradesco terá de pagar royalties pelo uso da marca Amex. 
 
Em 2005, o faturamento dos cartões do Bradesco foi de R$ 14,023 bilhões, sendo os dos cartões 
de crédito de R$ 26,272 bilhões e R$ 12,249 bilhões dos cartões de débito, representando, 
respectivamente, crescimento de 22,19% e 29,85% sobre o ano anterior. Tradicional associado à 
Visa International, o Bradesco vem ampliando a sua participação no segmento, formando parceria 
também com a MasterCard. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 abr. 2006, Empresas, p. B-3. 
 


