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CARTÕES HSBC, Santander Banespa, Nossa Caixa e Banrisul, entre outras, serão instituições beneficiadas

Redecard chegará por mais bancos às lojas
Rede permite aos bancos parceiros credenciarem
lojas interessadas em aceitar cartões da bandeira
MasterCard. Negócio começa em semanas

SÃO PAULO

Dentro de poucas semanas, cerca
de vinte bancos, entre eles Nossa
Caixa, Santander Banespa, HSBC
e Banrisul, poderão credenciar os
estabelecimentos interessados
em aceitar cartões da bandeira
MasterCard. Até agora, apenas os
bancos sócios da Redecard
Itaú, Citibank e Unibanco -,
além da própria empresa, po-
diam credenciar estabelecimen-
tos. A informação é de Henrique
Capdeville, diretor de marketinge
produtos daRedecard.

Cerca de 80% do credencia-
mento de novos pontos de venda
já são intermediados por institui-
ções financeiras. O restante ainda
é exclusivo daRedecard.

Por um lado, o acordo alavan-
cará a rede de aceitação da Rede-
card, já que mais instituições fa-
rão o credenciamento. Por outro,
os bancos também estão satisfei-
tos pela possibilidade de cresci-
mento em suas carteiras de pes-
soa jurídica. "A Redecard não fará
distinção entre bancos sócios e
parceiros. Irá fornecer condições
para os bancos competirem entre
si. Ou seja, daremos subsídio do
nossograudeconfiançacomolo-
jista", conta Capdeville.

A Redecard manterá o relacio-
namento comercial com seus
clientes, já que é responsável pela

capturaetransmissão das transa-
ções com os cartões MasterCard,
Diners e Redeshop. O executivo
da empresa explica que, com as
informações fornecidas pela ad-
quirente, as instituições financei-
ras poderão oferecer produtos de
crédito aos estabelecimentos que
já possuem relacionamento, las-
treados em recebíveis.

De acordo com o executivo, al-
guns bancos estavampartícipan-
do do projeto piloto da adquiren-
te naimplantação do sistema, co-
mo é o caso do HSBC. Procurado
pela reportagem do DCI, o banco
confirmou a realização de opera-
ções de antecipação de recebíveis
daMasterCard.

A antecipação de recebíveis é
uma modalidade de crédito na
qual o lojista antecipa sua receita
com vendas por cartão, pagando
juros que variam de 2,5% a 3,5%
ao mês. Até então, alinhaerafeita
diretamente com a Redecard, en-
quanto sua concorrente, Visanet,
já realizava a operação através
dos bancos sócios da adquirente

- Banco do Brasil, Bradesco e
ABN Amro Real — e outras insti-
tuiçõesbancárias.

'Agora bancos também pode-
rão realizar a operação com o es-
tabelecimento, além de oferecer
crédito que poderá chegar até
quatro, cinco vezes o valor de seu

faturamento", ressaltao diretor.
A operação da Redecard, em-

bora não proposital, vai ao en-
contro com a diretiva que o Banco
Central (BC) divulgou, recomen-
dando que participantes do mer-
cado de cartões compartilhem
suainfra-estrutura.

Para o consultor Boanerges Ra-
mos Freire, sócio-diretor da Boa-
nerges & Cia., a orientação do BC
precisa ser analisada com caute-
la. Nos moldes propostos pela
instituição, o sistema de compar-
tilhamento ficaria concentrado
em apenas uma empresa, o que
pode ser caracterizado como mo -
nopólio. "Esta empresa poderá
cobrar uma taxa de administra-
ção alta, o que, ao invés de ajudar,
atrapalharáolojista" afirma.

Outro ponto levantado pelo
executivo é que o sistema de ba-
ckup de PÔS (point of sale) teria
que ser eficiente já que o BC reco-
menda ter apenas uma máquina
em cada estabelecimento.

Edson Santos, diretor de tec-
nologia da Associação Brasileira
das Empresas de Cartões de Cré-
dito e Serviços (Abecs), alerta que
empresas que estão há mais tem-
po no mercado, e realizaram in-
vestimentos da ordem de mi-
lhões no meio de pagamento, se-
riam concorrentes diretas de ins-
tituições que estão no mercado
há pouco tempo, ainda em de-
senvolvimento.

Mesmo assim, para ele, o efeito
da diretiva é positivo porque fará
com que as empresas discutam
prós e contras do compartilha-

mento da infra-estrutura e adap- especializada em tecnologias
tem os pontos negativos.

Tecnologia viável
O compartilhamento de PÔS

paracartões de crédito e débito de
bandeiras diferentes é viável do
ponto de vista tecnoló-
gico, tanto que já é uma
realidade em outros
países. 'A decisão é pu-
ramente comercial. Nós
estamos prontos", afir-
ma Paulo Melhado, di-
retor da Tivit, empresa
de Tecnologia da Infor-
mação (TI) do Grupo
Votorantim e líder de
mercado em soluções
para transações eletrô-
nicas.

O executivo explica
que, caso as administra-
doras e bancos decidam
pelo compartilhamen-
to, o prazo para a imple-
mentação seria de seis meses a
um ano. Este seria o tempo neces-
sário para o desenvolvimento de
softwares que integrassem as
transações das diferentes ban-
deiras, logísticapara recolhimen-
to das máquinas e implantação
do novo software, e adaptação.

Em termos de segurança, Me-
lhado diz que todas as empresas
sairiam ganhando. Isto porque as
empresas trabalham com pa-
drões de segurança distintos e,
combinados em uma mesma
máquina, o sistema de segurança
comoumtodoseriafortalecido.

Assim como a Tivit, A GetNet,

Paulo Melhado
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aplicadas às transações eletrôni-
cas, também se diz pronta para o
compartilhamento de terminais.
Aempresa—que atende 34 clien-
tes — já compartilha terminais
para clientes como Sorocred e

Áurea, daCetelem.
"Para o comerciante

que trabalha com três ou
quatro máquinas em
seu estabelecimento,
trabalhar com apenas
uma pode representar
uma economia de 30%
com o aluguel destes
equipamentos", aponta
José Renato Hopf, dire-
torpresidente.

Segundo Hopf, a re-
cente diretiva do BC esti-
mulando as transações
eletrônicas no País está
alinhada às estratégias
da empresa que dirige.
"Temos planos de passar

dos atuais 46 mil estabelecimen-
tos que atendemos hoje para 100
mil até novembro deste ano",
conta. ATivittambém acreditano
estímulo das transações eletrôni-
cas, tanto que está investindo R$
40 milhões este ano em softwares
ehardwares.
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Citigroup vê fim
de concentração
em 2 empresas

O presidente do Banco Citicard

e da Credicard Citi, Hector Ne-

varez, afirmou ontem que a si-

tuação do mercado das adqui-

rerentes — empresas de rela-

cionamento entre os emissores

de cartão e os lojistas - - vai

mudar mais cedo ou mais tar-

de. O Citibank é sócio do Itaú e

do Unibanco na Redecard. "To-

dos os meses temos discussões

sobre o tema", afirma.

"Não concordo com o mo-

delo atual, com apenas dois

grandes players processando,

apenas em cartão de crédito,

cerca de R$ 160 bilhões", diz.

Segundo ele, ainda não está

definido qual será a solução

para o setor. Nevarez afirma

que está aberta para os bancos

a possibilidade de compra de

uma participação na Redecard.

"Mas ninguém quer", diz, afir-

mando que o interesse dos

bancos está na emissão de car-

tões e não na captura e trans-

missão de dados.

Questionado se a abertura

de capital da Redecard —como

se fala a respeito da Visanet -

era uma possibilidade, o exe-

cutivo não respondeu.

A Redecard tem hoje uma

rede de 950 mil estabelecimen-

tos credenciados. A Visanet,

que atua para a bandeira Visa,

possui 900 mil pontos.
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