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Desafios dos cartões private label no Brasil

De acordo com a ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e 

Serviços), os cartões private label e co-branded devem atingir juntos a marca de R$ 293 

bilhões em 2022, movimentando até lá aproximadamente 3 bilhões de reais em transações. 

Hoje, o varejo - que teve crescimento médio de 17% nos últimos cinco anos - representa 12% 

do faturamento total da indústria de cartões de crédito. 

Os cartões private label são recursos bastante explorados pelas maiores redes de varejo no 

Brasil. Eles representam uma ótima oportunidade tanto para clientes, que conseguem obter 

mais crédito, quanto para empresas, que podem alavancar as vendas, fidelizar clientes e ainda 

coletar dados de consumo dos seus usuários.

No entanto, o faturamento proveniente dos cartões private label já foi bem mais significativo do 

que hoje em dia. Há pouco mais de uma década, aproximadamente 75% do faturamento de 

um grande varejista era proveniente desses cartões. Atualmente, essa fatia não tem 

ultrapassado a marca de 50%.

A queda no faturamento proveniente dos cartões private label pode ser decorrente de uma maior 

oferta de cartões de crédito convencionais - emitidos por bancos ou outras instituições 

financeiras -, que hoje representam cerca de 28% de todas as vendas no varejo de grande porte.

Portanto, os desafios dos varejistas que oferecem essa modalidade de cartões vão muito além 

da oferta de prêmios e créditos que sejam atrativos para os clientes, ao mesmo tempo em que 

não oneram de forma excessiva a companhia. Isso porque, nesse cenário, tudo o que varejista 

estaria fazendo é competir diretamente com as centenas de outros provedores de cartões - 

que, por sinal, não param de crescer no país devido à ascensão das chamadas fintechs.
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Então, o que é necessário para dar um passo adiante? É preciso estar atento às taxas de juros 

dos cartões, avalia Fernando Manfio, presidente da GoOn - Evolução em Gestão de Riscos. 

“Cada vez mais os varejistas que não se adequarem à nova realidade de juros terão 

um produto menos atraente e os seus clientes migrarão para produtos dos 

concorrentes, sejam eles de outros varejos ou de bancos e financeiras”.

Levando isso em consideração, pode-se afirmar que o grande desafio do varejo, nos dias de 

hoje, é usar a tecnologia para avaliar e adaptar, de forma inteligente, os prêmios e créditos de 

acordo com o padrão de consumo de cada cliente. Afinal, a queda no uso dos cartões private 

label nos últimos anos mostra que não vale a pena competir diretamente com outras provedoras. 

É preciso, acima de tudo, conhecer os usuários e oferecer prêmios que sejam interessantes para 

cada um deles, de forma personalizada. Em outras palavras, não adianta oferecer milhas como 

prêmio se a maior parte dos seus usuários não tem o hábito de viajar de avião.

Usar tecnologias modernas de inteligência e avaliação de dados, como machine learning e Big 

Data, também pode ajudar o varejo a resolver desafios antigos e raramente solucionados, 

como por exemplo:

• Oferecer prêmios diferenciados sem gerar prejuízo à companhia;

• Diminuir a burocracia de aquisição do cartão;

• Ampliar a oferta de crédito pessoal;

• Diminuir a taxa de inadimplência.

Outra forma de ampliar a oferta com maior segurança está justamente no uso de sistemas de 

inteligência que ajudam a aumentar a ativação dos cartões e controlar a inadimplência, 

diversificando a oferta de prêmios de acordo com o tipo de cliente. 
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Valorize o tempo do seu cliente: crie fichas 
menores, digitalize o máximo de processos e 
ofereça um aplicativo intuitivo no qual o próprio 
cliente possa consultar a situação do seu crédito 
e realizar modificações básicas de cadastro



Como ter um cartão de loja bem-sucedido?

Agora que conhecemos os desafios, vamos levantar algumas práticas que podem ser 

aplicadas no varejo para aumentar o sucesso dos cartões private label. Algumas são mais 

simples de serem aplicadas, outras nem tanto. Contudo, é importante levar em consideração 

que o sucesso de todas elas depende daquilo que já citamos anteriormente: a personalização 

de acordo com o padrão de consumo de cada usuário.

1. Menos burocracia

Em tempos em que qualquer pessoa pode solicitar um cartão de crédito por meio do seu 

próprio smartphone, chega a ser inconcebível para alguns clientes (principalmente os da 

geração Millennial) ter que preencher dezenas de fichas para obter um cartão private label em 

uma rede de varejo. Por isso, sempre valorize o tempo do seu cliente.

Crie fichas menores, digitalize o máximo de processos que o orçamento permitir e ofereça um 

aplicativo intuitivo no qual o próprio cliente possa consultar a situação do seu crédito, solicitar 

aumento de limite e realizar modificações básicas de cadastro. Tais práticas, além de atraírem 

usuários pela agilidade, também reduzem os gastos com mão de obra no próprio varejo, que 

muitas vezes investe tempo em preenchimento de fichas cadastrais.

2. Invista em um aplicativo mobile

Além de oferecer mais agilidade e conforto aos seus usuários de cartões private label, ter um 

aplicativo também proporciona a criação de um canal de comunicação e relacionamento com 

o cliente, auxiliando o varejo tanto na fidelização dos clientes ativos quanto na recuperação 

daqueles que usaram o cartão uma vez, porém nunca mais “se lembraram” dele.
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Na dúvida se vale a pena investir na criação de um aplicativo mobile, basta observar o sucesso 
do Nubank. A empresa permite que os usuários façam tudo pelo aplicativo do celular (inclusive 
aumentar o crédito) e ainda disponibiliza um chat na própria ferramenta, que definitivamente 
faz a diferença no processo de fidelização do cliente.
 

3. Crie cartões co-branded
Um fator limitante dos cartões private label sempre foi a impossibilidade de serem usados em 
outros estabelecimentos. Porém, com os cartões co-branded, que são cartões criados em 
parceria com operadoras como Visa e MasterCard, esse limitante é solucionado.

Cartões co-branded não são novidades no Brasil, mas por envolverem negociações mais 
complexas e taxas de lucro menores que os cartões private label, muitos varejistas os veem 
como opções de baixo custo-benefício. Como tudo depende da negociação com a 
operadora, não é possível afirmar se essa modalidade será sempre vantajosa para o varejo, 
mas certamente é uma alternativa que merece ser levada em consideração.
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Big Data carrega informações sobre o 
comportamento de compra que permitem 
reconhecer grupos de interesse e, assim, 
oferecer ofertar mais certeiras de fidelização



Big Data: vantagens para o varejo

É seguro afirmar que as empresas que obterão sucesso com os cartões private label e 

co-branded serão aquelas que usarem a tecnologia de forma inteligente para entenderem o 

perfil de cada um de seus usuários. Além, é claro, de garantir a satisfação dos seus clientes 

por meio da redução de burocracia e digitalização dos processos.

Como você já deve estar pensando, não é possível conhecer cada usuário de uma rede de 

varejo, porém com o auxílio de ferramentas como o Big Data, é possível chegar bem próximo 

disso. Isso porque quando falamos em Big Data estamos nos referindo à geração exponencial 

de dados que carregam informações sobre o comportamento de compra. Dessa maneira, fica 

mais fácil reconhecer grupos que gostam de livros, grupos com interesse em viagem e assim 

por diante. Uma ajuda e tanto para oferecer ofertar mais certeiras e ainda criar vínculos mais 

fortes com o portador do cartão.

De ganho de inteligência competitiva a mais poder de previsibilidade, quando olhamos para o 

varejo, podemos listar os 3 principais benefícios da utilização de Big Data:

• Ganho de inteligência competitiva para vender mais;

• Diferenciação da concorrência — cada vez mais acirrada;

• Previsibilidade de tendências de comportamento e consumo.

Por meio de ferramentas e metodologias de análise de dados (melhor conhecimento dos 

consumidores e seus perfis comportamentais, mais poder de análise e previsibilidade de 

tendências, facilidade de tomar decisões mais precisas e em tempo hábil), milhares de 

negócios estão se beneficiando dessa inovação tecnológica que não para de avançar. Esse 

potencial é um forte aliado dos varejistas brasileiros, tanto no que diz respeito aos cartões 

private label quanto à competitividade do negócio como um todo.
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Sobre o Futurecom

O FUTURECOM completa 20 anos como o mais qualificado e abrangente 

encontro de Tecnologia, Telecomunicação, TI e Internet na América Latina. 

Trazendo conteúdo, experiências e atrações que consagram o evento 

como o ponto de encontro de empresários, empreendedores e investidores 

em busca dos lançamentos impactantes do setor, além da oportunidade de 

reforçar seu networking.

Equipe de conteúdo  Informa Exhibitions Brasil  
Produção de conteúdo: Thiago Bento

Direção de arte: Eliane Dalbem

Fique por dentro do mercado
digital.futurecom.com.br

Conheça o Futurecom
www.futurecom.com.br

www.futurecom.com.br
digital.futurecom.com.br
https://www.facebook.com/futurecom
https://www.linkedin.com/company/futurecomevent
https://www.instagram.com/futurecomevent/
https://twitter.com/FuturecomEvent
https://www.youtube.com/user/futurecomevent/?sub_confirmation=1
digital.futurecom.com.br

