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O mercado de cartões de benefícios, que movimenta cerca de R$ 14 bilhões por ano, está cada 
vez disputado. O Grupo VR anuncia hoje duas parcerias com federações das áreas de 
segurança privada e de empresas de limpeza, que devem aumentar sua base de cartões em 
300 mil plásticos em 12 meses. Já a Visa Vale, que completou três anos este mês, fechou um 
acordo com o banco estadual paulista Nossa Caixa, que vai distribuir o cartão entre seus 
funcionários e clientes corporativos. A mineira Policard avança no mercado regional.  
 
O mercado é dominado por quatro grandes companhias. Além da VR e da Visa Vale, há a 
francesa Sodexho Pass e a líder Ticket, do Grupo Accor. Juntas, detém 90% do mercado de 
cartões de benefícios do país, segundo um relatório da consultoria Partner. Só a Ticket, tem 
44%.  
 
Atrair pequenas e médias empresas é um dos caminhos para crescer neste mercado. Na Visa 
Vale, 90% da carteira de 30 mil companhias tem até 100 funcionários, informa seu presidente, 
Newton Neiva. A empresa busca clientes principalmente na rede dos bancos que são seus 
controladores: Bradesco, Banco do Brasil e Banco Real. Segundo Neiva, boa parte dos grandes 
clientes corporativos destes bancos já foram conquistados. Já no universo de pequenas e 
médias, ele diz que ainda há enorme potencial.  
 
A estratégia da VR é diferente. O grupo prefere utilizar os acordos com federações nacionais 
para chegar a estas empresas, conta Carlos César Coutinho, diretor de negócios do grupo. A 
empresa anuncia hoje dois acordos, com a Federação Nacional das Empresas de Segurança e 
Transporte de Valores (Fenavist) e com a Federação Nacional das Empresas Prestadoras de 
Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac).  
 
Juntas, estas duas entidades representam 13 mil empresas, com 1,9 milhão de funcionários. 
Pelo acordo, as próprias federações farão um esforço de venda dos produtos VR (inicialmente 
os cartões de alimentação e refeição) para os associados.  
 
Recentemente a VR fechou outros dois acordos com a Câmara de Comércio Americana de São 
Paulo, a Amcham, e com a Associação Comercial de São Paulo. Diferente das duas federações, 
estas parcerias prevêem apenas a divulgação dos produtos da VR para os associados.  
 
A VR terminou no ano passado a migração dos velhos tíquetes em papel para os cartões. Para 
isso, investiu R$ 60 milhões em tecnologia nos últimos quatro anos. Para 2006, a meta é 
aumentar o faturamento em 10%. Se confirmada esta previsão com a da Visa Vale, as duas 
empresas deverão fechar o ano com faturamentos semelhantes. A VR também quer dobrar sua 
carteira de crédito consignado até o final do ano. Hoje, está em R$ 70 milhões. O produto é 
oferecido apenas para empresas privadas. Segundo Coutinho, diferente dos funcionários 
públicos e dos aposentados, no setor privado ainda há muito a crescer no empréstimo com 
desconto em folha.  
 
Nos cartões de benefícios, para mostrar o potencial do mercado brasileiro, os executivos do 
setor citam o Plano de Alimentação do Trabalhador (PAT), programa social do governo federal 
criado há mais de 30 anos. Há 30 milhões de trabalhadores formais no país, dos quais cerca de 
9 milhões participam do PAT. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 jun. 2006, Finanças, p. C1. 

 


