
UM FILÃO LONGE
DE SE ESGOTAR
A adesão das camadas de renda mais baixa continua a
puxar o crescimento dos meios de pagamento eletrônicos
por Maria Cândida Vieira

Ofilão aberto com a adesão das camadas de
baixa renda aos cartões parece longe de se

esgotar. Por isso, embora sem descuidar dos mais
abonados, instituições financeiras, bandeiras de
cartões, lojistas e supermercados pretendem man-
ter a ofensiva para conquistar ainda mais clientes
na base da pirâmide social. Com essa perspectiva, o
Brasil poderá chegar ao fim de 2007 com um total
de 416 milhões de cartões de crédito, de débito,
de lojas e de redes (como as de postos de serviços e
drogarias), que movimentarão R$ 290,8 bilhões. Se
os dados se confirmarem, o crescimento será de 10%
e 18%, respectivamente, em relação a 2006.

Carros-chefe do setor, os cartões de crédito
completaram 50 anos no Brasil em 2006 e a
expectativa ê de que cresçam 14% em 2007 e che-
guem, no fim do ano, a 91 milhões de unidades,
com um movimento financeiro 20% maior, de R$
181,4 bilhões, e uma participação de mais de 62%
do total da atividade. Os dados são da Associação
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e
Serviços (Abecs), com base em cartões emitidos e
não nos efetivamente usados.

Enquanto isso, os cartões de débito, mais re-
centes, continuam a marcha também ascendente,
resultado da crescente bancarização da população
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de baixa renda. Já são o segundo meio de paga-
mento do consumidor brasileiro, de acordo com
estudo da consultoria MasterCard Advisors, reali-
zado em 2006, só perdendo para o dinheiro vivo.
A previsão é de que os cartões de débito cheguem
a 198 milhões no fim de 2007, com movimento de
RS 79,8 bilhões - expansão de 6% e 15%, respectiva-
mente, em relação ao ano passado.

Os cartões de lojas e redes, geralmente a porta de
entrada das classes C, D e E aos meios de pagamento
eletrônicos, também prometem mais crescimento.
A expectativa é de que atinjam 127 milhões de uni-
dades no fim deste ano (mais 13%), movimentando
R$ 29,6 bilhões, com crescimento de 15%.

"Há muito espaço ainda para crescer entre a
população de baixa renda", afirma Milton Kruger,
superintendente nacional de cartões da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF), que encerrou 2006 com 38
milhões de unidades de débito e 3 milhões de crédi-
to. Para 2007, a previsão é de crescimento de 1% nos
cartões de débito e de 30% nos de crédito. Esse alto
volume, segundo ele, ê resultado da trajetória tradi-
cional de fortes vínculos da instituição com aquela
camada da população, por meio de pagamentos de
benefícios sociais e contas de poupança.

Há, de acordo com Kruger, uma grande de-
manda reprimida de serviços financeiros pela po-
pulação de baixa renda. Um exemplo, a Conta
Fácil, criada em 2002 para pessoas com ganhos de
até um salário mínimo (hoje R$ 380) e sem com-



provante de renda. Naquele ano, foram abertas 14
mil contas. Hoje, são 4 milhões de correntistas com
cartão de débito. No caso do cartão de crédito, com
limite de R$ 200, as pessoas "inicialmente retira-
vam todo o dinheiro para pagar contas e só 5% fa-
ziam compras com o cartão. Agora, 25% já pagam
as compras com o cartão", afirma Kruger.

A demanda reprimida percebida pela CEF é
constatada também por pesquisa feita pela Condere
Consultoria de Resultados. Segundo o levantamen-
to, o mercado de cartões de crédito tem 30 milhões
de clientes, que movimentam R$ 11 bilhões por
mês. O número considera os cartões efetivamente
ativados nos últimos seis meses - os dados da Abecs
levam em conta o total dos emitidos.

Dos 30 milhões de clientes, a classe A, com 900
mil pessoas, movimenta R$ 1,1 bilhão por mês, ou
seja, 10% do mercado. A classe B, com 4,5 milhões,
responde por R$ 2,5 bilhões, 23% do total. A classe
C, com 6 milhões, gasta R$ 4,1 bilhões, 38% do
mercado. As classes D e E, com 3,2 milhões e 15 mi-
lhões de pessoas, respectivamente, movimentam
RS 1,2 bilhão e R$ 2 bilhões mensalmente - 11% e
18% do total. A principal conclusão da pesquisa é
que o maior potencial de crescimento do mercado
de cartões está entre as classes C e D. Juntas, elas so-
mam 15 milhões de pessoas ainda não atendidas
e poderão movimentar R$ 8 bilhões por mês, dos
quais RS 5 bilhões da classe C.

Os dois maiores bancos brasileiros, Banco
do Brasil e Bradesco, não medem esforços para
conquistar a população de baixa renda. O BB tem
42,3 milhões de cartões de débito e 14 milhões
de crédito. Apenas em 2006, foram entregues

Há um segmento cada vez mais cobiçado pelos
participantes do mercado: o de cartões corporati-
vos, aqueles entregues pelas empresas a funcioná-
rios e prestadores de serviços para o pagamento de
despesas. Álvaro Musa, sócio-diretor da consultoria
Partner Conhecimento, calcula que os cartões cor-
porativos movimentaram R$ 10 bilhões em 2006.
Embora o volume ainda não seja tão grande quan-

do comparado com o de outras modalidades, regis-
trou crescimento de 90% em quatro anos e de 50% em
2006 em relação ao ano anterior. O potencial desse
mercado, segundo ele, é de R$ 250 bilhões por ano.

Os cartões corporativos ainda são subutilizados
no Brasil, segundo ele, porque as empresas estão
pouco familiarizadas e têm receio de elevar seus
gastos. Do lado das instituições financeiras, com
raras exceções, os produtos são "fracos", com os
extratos contendo informações simples e sem or-
ganização para que as empresas possam controlar
de forma eficiente suas despesas. "O ideal para as
empresas é que existam cartões diferentes para o
diretor, para o vendedor, ou para o gerente. Nos Es-
tados Unidos, há uma grande variedade de cartões
diferenciados para as empresas", afirma Musa.
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l milhão de cartões de crédito, com limite de
R$ 200, para pessoas com renda de um salá-
rio mínimo, segundo Alexandre Abreu, gerente
executivo da área de cartões. Em 2007, o Banco
Popular, rede de correspondentes bancários da
instituição, começou a operar com cartões de dé-
bito e, em março, já foram distribuídos 160 mil. O
passo seguinte será o cartão de crédito.

No Bradesco, que encerrou 2006 com 40,1
milhões de cartões de débito e 13 milhões de
crédito, os clientes com renda abaixo de R$ 800
por mês movimentaram R$ 3,3 bilhões nos car-
tões de crédito no primeiro trimestre de 2007,
crescimento de 43,5% em relação a R$ 2,3 bilhões
em igual período de 2006, com um gasto médio

de R$ 230 por cartão. "Os números são relevantes
e a maturidade de um cartão não é imediata: leva
meses para chegar ao limite, porque as pessoas
vão fazendo o seu próprio crédito", afirma Paulo
Isola, diretor executivo do banco.

As previsões no Itaucard, que tem 14,8 milhões
de cartões de crédito, são de um aumento de
15% em 2007 no número de cartões e de 20% no
faturamento que, em 2006, foi de R$ 38,5 bilhões.
Segundo Fernando Chacon, diretor de marketing
de cartões do Itaú, o banco não "virou seus holo-
fotes" para a população de baixa renda, mas está
ampliando a participação desse público entre os
clientes. A incorporação das camadas de menor
poder aquisitivo pelo banco, de acordo com ele, se
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Os bancos já procuram, porém, oferecer pro-
dutos diferenciados para segmentos específicos
e atender não só a grandes, mas igualmente a
médias e pequenas empresas, segundo Fernando
Castejon, vice-presidente de desenvolvimento
de negócios da Visa do Brasil. De fato, o Brades-
co, por exemplo, tem o cartão Visa Transporte,
que permite aos caminhoneiros o pagamento
de pedágio. Paulo Isola, diretor executivo do
Bradesco, afirma que o cartão, lançado em 2006,
é bem-aceito e já soma 270 mil unidades, com
previsão de fechar 2007 em 450 mil. "Ainda es-
tamos fazendo alguns ajustes, mas com o cartão
é possível ter o trajeto do caminhoneiro em uma
única fatura, com os horários, os registros eletrô-
nicos e outros dados", diz.

Os cartões corporativos, segundo Isola, estão
crescendo bastante porque, com eles, as empresas
passam a ter um controle mais preciso de seus gas-
tos com passagens aéreas, transporte e hotéis. O
Bradesco, que encerrou 2006 com 891 mil cartões
corporativos, prevê 1,3 milhão deles até o fim de
2007, um aumento de 46%. O faturamento deve
saltar de R$ 6 bilhões no ano passado para R$ 8
bilhões, 33% a mais que o período anterior.

Além de permitir melhor controle de gastos, os
cartões corporativos têm limites e são mais segu-
ros, segundo Alexandre Abreu, gerente executivo
da área de cartões do Banco do Brasil. Para 2007,
de acordo com ele, os cartões de pessoas jurídicas
deverão movimentar cerca de R$ 5 bilhões, o que
vai representar aumento de 40% sobre 2006.
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A pioneira
MasterCard
lançou, em 1999,
cartão popular
que hoje é
oferecido pela
empresa em
mais de 40
mercados de
todo o mundo

dá através de crédito pessoal na financeira do gru-
po, a Taií, de parcerias de private label e cartões de
crédito para clientes com renda acima de R$ 300.

O Itaú está testando um produto que alia o
cartão de crédito a um título de capitalização,
integralmente resgatável. Esse papel funciona
como uma garantia do consumidor - que não
tem comprovante de renda e hábitos conhecidos
- ao banco. Chacon afirma que o produto pode
ajudar os consumidores que não têm cartão a se
educar no consumo consciente e, mais adiante,
não precisará do título de capitalização nem de
comprovante de renda.

As bandeiras MasterCard e Visa também apos-
tam na tendência de maior penetração de cartões
entre as classes C e D. Fernando Castejon, presi-
dente de desenvolvimento de negócios da Visa
do Brasil, afirma que as perspectivas de expansão
entre a população de baixa renda são muito fa-
voráveis. O crescimento se dará em duas frentes:
com as empresas financeiras e parcerias com o
varejo, principalmente as médias empresas, por-
que as grandes já têm acordos. A Visa do Brasil
encerrou 2006 com 151 milhões de cartões, dos
quais 43 milhões de crédito. O volume de com-
pras foi de US$ 54,6 bilhões (o número não inclui
os saques feitos em caixas eletrônicos), sendo US$
34,3 bilhões com cartões de crédito.

Sem divulgar os números no Brasil, a bandeira
MasterCard, aceita em mais de l milhão de esta-
belecimentos espalhados pelo país, foi pioneira
em cartão para a população de baixa renda. Em
1999, lançou o MasterCard Electronic, tão bem-
sucedido que é oferecido pela empresa em mais

de 40 mercados, lembra Desmond Rowan, vice-
presidente sênior da região sul da América Latina
das MasterCard Worldwide. Segundo ele, o cresci-
mento de cartões vai continuar nessa camada da
população. "Hoje, de cada US$ 100 gastos no país,
US$ 60 referem-se ao consumo privado. Metade
desses US$ 60 vem da baixa renda", destaca.

A interiorização dos cartões também avan-
ça: desde abril de 2006, a MasterCard iniciou o
projeto 100% Municípios. "Além de ampliar a
presença da bandeira pelo território nacional, o
projeto está levando desenvolvimento a cidades
pequenas e distantes dos grandes centros", afir-
ma Rowan. Segundo ele, foi detectada a oportu-
nidade de cadastrar estabelecimentos em 467
cidades, de Norte a Sul do país, o que levou a
"rede de serviços a lugares remotos".
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