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Convênio com a Nossa Caixa deverá acirrará concorrência  
 
A Visa Vale, segunda maior empresa de convênio-refeição do Brasil, fez parceria com a Nossa 
Caixa, terceiro maior banco estatal, para a distribuição dos cartões Visa Vale Alimentação e 
Refeição aos cerca de 200 mil clientes (pessoa jurídica) e 13 mil funcionários da instituição 
financeira.  
 
"Com essa aliança estratégica pretendemos alcançar a liderança", disse o presidente da 
empresa, Newton Neiva.  
 
O mercado de vales-refeição e alimentação é liderado pela Ticket, do Grupo Accor, no Brasil há 
30 anos. "A distância é curta apesar da nosso ingresso no segmento somente em 2003", 
afirma o executivo. A disputa acirrada tem fundamento. Trata-se de um negócio que 
movimenta R$ 12 bilhões por ano. Do total, mais de R$ 3 bilhões estão concentrados na Visa 
Vale. Na Ticket, o volume ultrapassa os R$ 4 bilhões. 
 
Segundo Neiva, a união com a Nossa Caixa aumentará os pontos de distribuição dos cartões 
de 7,5 mil para cerca de 8 mil em todo o País. A Visa Vale também possui as redes de 
distribuição dos bancos Bradesco, Banco do Brasil e ABN Amro Real. O trio, porém, é 
controlador da empresa. O banco estatal paulista é a primeiro a aderir ao sistema fora dessas 
condições. 
 
Pequenas empresas  
 
Para Neiva, o passo também contribui para reforçar a estratégia da Visa Vale no segmento 
pequenas e médias empresas. "Existem negociações para a entrada de outros bancos, mas 
isso será a médio e longo prazos", disse. 
 
Antes da parceria, a Visa Vale totalizava mais de três milhões de cartões emitidos. Atualmente 
são 30 mil clientes (empresas) e mais de 103 mil estabelecimentos conveniados em mais de 
cinco mil municípios. Em 2005, a empresa faturou R$ 2,9 bilhões. Um salto perto dos R$ 1,6 
bilhão do ano anterior. "Esperamos um crescimento de 31%, para R$ 3,8 bilhões este ano", 
prevê Neiva. 
 
Este ano ainda estão previstos investimentos de R$ 4 milhões em marketing. O montante será 
divido entre eventos e promoções. Entre os principais clientes da Visa Vale estão companhias 
como Gol, Tam, Grupo Algar, Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), Bandeirante Energia, 
Atento, Cimento Tupi, Lojas Colombo, Protégé e Pepsico. 
 
Mensalmente, são realizadas mais de 12 milhões de transações, sendo o maior fluxo no início 
do mês. O valor médio do cartão-alimentação, utilizado principalmente em supermercados, é 
de R$ 50. "Essas compras são feitas geralmente uma vez por semana", diz o presidente.  
 
As compras com o vale-refeição, utilizado em restaurantes e lanchonetes, têm valor médio de 
R$ 15. Além disso, a empresa contabiliza cerca de 350 mil consultas de saldo por mês via 
internet. Um serviço que também é oferecido pelo telefone celular. "Estudamos 
constantemente novos canais de negócios, é um tendência natural", diz Neiva.  
 
Prova disso é a investida para compras feitas à distância, cuja aprovação será feita pelo 
celular. "Mas o cliente não precisará enviar o número do cartão e a senha", adianta o 
executivo. "Será uma transação segura e poderá ser feita em qualquer operadora." A estréia 
está marcada para o segundo semestre. 
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