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A exemplo de outras redes varejistas, a Lojas Americanas pretende ampliar a oferta de crédito 
ao consumidor. A expectativa é de que, nos próximos 12 meses, um milhão de cartões private 
label sejam emitidos pela Financeira Americanas Itaú (FAI). Durante teleconferência realizada 
ontem para apresentar os resultados ao mercado, Roberto Martins, diretor de relações com os 
investidores da varejista, afirmou que existe inclusive intenção de lançar um cartão também 
para conceder empréstimo pessoal aos clientes.  
 
Um projeto piloto será lançado por volta do dia 20 deste mês, os clientes poderão fazer 
empréstimos pessoais por meio de saques em terminais de auto-atendimento do Banco Itaú.  
 
No empréstimo pessoal com cartão, o cliente não precisa ser bancarizado e pode sacar nos 
caixas do Itaú no Brasil inteiro mais de 23 mil caixas eletrônicos à disposição, afirma Edelver 
Carnovali, diretor responsável pela financeira. "Isso também fideliza o cliente da Lojas 
Americanas."  
 
A parceria da rede varejista com o Itaú começou a ser operacionalizada em julho do ano 
passado, com a instalação de financeiras dentro das lojas. A operação da financeira, feita com 
garantia com quede, cresceu dentro do planejado, o que levou ao lançamento de novos 
produtos, segundo Carnovali.  
 
O cartão private label - Americanas Taií - começou a ser oferecido na última segunda-feira e 
deve ser utilizado, em breve, também nas compras no site Americanas.com. A adesão dos 
clientes tem superado as expectativas. "Talvez por anteceder o dia das mães", diz Carnovali.  
 
O cartão não tem anuidade e, no lançamento, oferece a possibilidade de pagamento em três 
vezes sem juros. O cartão, segundo Roberto Martins, é voltado principalmente para a classe B. 
O pagamento poderá ser parcelado em 12 vezes com juros e alguns produtos serão ser 
selecionados para serem comprados exclusivamente com o cartão Americanas Taií como forma 
de estimular seu uso.  
 
Para a rede varejista, o cartão próprio deve resultar em redução de custos. Atualmente, 40% 
das compras realizadas nas lojas físicas são realizadas por meio de cartões de terceiros. Na 
Americanas.com, essa participação sobe para 90%. "Teremos ganhos significativos de capital 
de giro", afirmou o diretor de relações com investidores.  
 
O cartão será emitido na hora em qualquer loja para os consumidores com renda superior a R$ 
150,00, após análise de crédito. Ele possui ainda dois limites de crédito separados - um para 
compra a vista e outro para compras parceladas.  
 
A Financeira Americanas Itaú opera hoje em 217 lojas Americanas em todo o País. Somente 
em 2006 já foram inaugurados 8 novos pontos.  
 
Copa e Dia dos Namorados  
 
Roberto Martins espera que a Copa do Mundo e a data comemorativa do Dia dos Namorados 
incrementem as vendas da varejista no segundo trimestre. Os resultados divulgados pela 
empresa mostram que, no primeiro trimestre deste ano, a performance da Americanas foi 
prejudicada pela sazonalidade do feriado de Páscoa que, em 2006, ocorreu em abril e em 
2005, em março.  
 
No primeiro trimestre, o lucro líquido foi de R$ 3,4 milhões, resultado 68,5% inferior ao 
mesmo período do ano passado. "Começamos um trabalho no segundo semestre de 2005 para 
recuperar nossas vendas e, excluindo o efeito da Páscoa, as vendas continuam crescendo", 
afirmou o executivo.  
 



O comércio eletrônico, com as lojas Americanas.com e o Shoptime - adquirido pela empresa no 
ano passado e cujas dívidas também tiveram impacto no lucro líquido do primeiro trimestre - 
registrou crescimento de 110% na receita bruta, somando R$ 316,64 milhões.  
 
Apesar da insistência de analistas, os resultados da Americanas.com e do Shoptime não foram 
divulgados em separado, "por uma questão estratégica", de acordo com Martins. 
"Provavelmente no futuro as duas serão uma empresa só, com duas marcas."  
 
No segundo semestre do ano passado, a empresa realizou ainda uma revisão de sortimento de 
produtos. "O negócio de varejo é oferecer o item certo, na hora certa e com o preço certo para 
o cliente", disse Martins.  
 
kicker: Parceria entre a rede varejista e o Itaú também inclui o lançamento de um cartão para 
empréstimos pessoais  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12, 13 e 14 maio 2006, Administração & 
Serviços, p. C-3. 


