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Historicamente, o consumidor do Sul sempre foi um tanto avesso ao uso do cartão de crédito. 
Atualmente, a região responde por apenas 7,9% do faturamento do setor no Brasil – estimado 
em R$ 182 bilhões. Entretanto, tudo indica que, aos poucos, a resistência ao “dinheiro 
plástico” está começando a ruir.  
 
Em 2008, a receita das empresas de cartão de crédito nos três Estados do Sul deverá crescer 
22%, ou três pontos percentuais a mais do que a média nacional. Esta é uma das projeções da 
pesquisa “Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento”, divulgada nesta quarta 
(12), em São Paulo, pela Itaucard.  
 
“A participação do Sul (no total das receitas do setor) deveria se aproximar do que a região 
representa no PIB nacional, ou seja, 16% ou um pouco mais. Está havendo uma adequação 
tardia ao plástico. A recuperação será lenta e demorada”, explica Fernando Chacon, diretor de 
marketing de cartões do Itaú. 
 
Ajuda de peso – A mulher é a grande aposta das emissoras de cartões – não só para ampliar 
suas receitas no Sul, mas em todo o país. Atualmente, ela responde por 45,9% do volume 
movimentado com o plástico.  
 
O índice tende a ser maior ainda quando se consideram os gastos que as mulheres efetuam 
com cartões que pertencem a seus maridos. Isso não significa que a mulher tem o ímpeto de 
esbanjar. Ao contrário: os especialistas afirmam que elas são as principais gestoras do 
orçamento familiar. Quanto menor é a renda da família, melhor é o controle exercido pela 
mulher. ”Ensinando a gerenciar as contas, ela também influencia no uso do cartão por parte do 
marido ou do filho”, atesta Chacon. 
 
O setor de cartões de crédito está otimista em relação a 2008 – não só por causa das 
mulheres, mas principalmente pela perspectiva de aumento na oferta e demanda de crédito no 
Brasil. O faturamento das empresas do setor deve chegar a R$ 216 bilhões no ano (alta de 
19%), com cerca de 104 milhões de plásticos em circulação.  
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