
Brasil entra de vez na revolução global
dos meios de pagamento, com a expansão
do uso de cartões de débito e crédito entre
empresas e consumidores de baixa renda
Por Françoise Terzian

Andar com talões de cheque, cédulas ou
moedas é um hábito que vem entrando
em desuso em muitos países, inclusive o
Brasil. O dinheiro de plástico circulante
no mercado nacional cresceu mais de
240% desde 2000. Na forma de cartão
de crédito, de débito e de loja, ele vem
causando uma verdadeira revolução
nos meios de pagamento. O mercado
brasileiro de cartões movimentou mais
de R$ 300 bilhões em 2007, a partir de
um total de 5 bilhões de transações,
segundo estimativa da Associação
Brasileira das Empresas de Cartões de
Crédito e Serviços (ABECS). A entidade
calcula que o valor das compras via
cartão cresceu 21 % ao longo do ano, na
comparação com 2006, e o número de
cartões em circulação aumentou 13%
sobre a base existente, alcançando um
volume de 436 milhões.

A recente evolução do emprego de
cartões de crédito exemplifica esse
crescimento. Sua participação no
consumo privado brasileiro - valor do
Produto Interno Bruto (PIB) menos
investimentos e gastos do Governo
- praticamente triplicou desde 1998,
chegando a 14,4% em 2007, conforme
pesquisa da Itaucard. De acordo com

a mesma fonte, a movimentação dos
cartões de crédito atingiu R$ 181,6
bilhões em 2007 e deverá crescer mais
19% neste ano. O pano de fundo desse
cenário é a ampliação do crédito à
Pessoa Física, que aumentou três vezes
entre outubro de 2002 e outubro
de 2007.

Por outro lado, verifica-se um boom
histórico na disseminação dos cartões
de débito. "O brasileiro definitivamente
adotou o cartão de débito como
meio de pagamento", afirma Antônio
Rios, diretor de Marketing da ABECS.
O principal indicador de crescimento
da modalidade é o valor das compras,
que saltou de R$ 69,4 bilhões, em
2006, para R$ 86,2 bilhões no ano
seguinte. Os cartões de loja e de rede
também avançaram em 2007, com
um crescimento de 17%, tanto em
valor de compras quanto na base de
usuários, atingindo um movimento
de R$ 39,4 bilhões, segundo a
ABECS. "As Parcerias efetuadas entre
varejistas e instituições financeiras vão
continuar dinamizando o mercado e
garantindo o crescimento dos volumes
transacionados", acredita Jair Scalco,
presidente da associação.
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A explicação para esse forte crescimento
dos cartões está diretamente ligada
a uma série de fatores, come o bom
desempenho da economia, o aumento
do volume de dinheiro em circulação e
um trabalho mais agressivo por parte das
instituições financeiras para ampliar o
uso dos cartões nas pequenas e médias
empresas e também nas classes B, C e D.

A expectativa de especialistas que
acompanham esse mercado é de que
2008 será marcado pela expansão
desse meio de pagamento em nichos
ainda pouco explorados. De acordo
com Márcia Ogawa Matsubayashi, sócia
da área de Consultoria Empresarial
da Deloitte e especialista no setor
financeiro, o mercado brasileiro de
Pessoa Jurídica - das grandes às
pequenas organizações - ainda não
está tão maduro quanto nos países
do Primeiro Mundo. "Trata-se de um
trabalho de maior divulgação do uso do
cartão no meio corporativo e também
de uma mudança cultural", explica
Márcia, que acompanha de perto o
desenvolvimento desse setor.

Se, nas grandes empresas, o cartão
ainda não está consolidado, nas médias
e pequenas a situação não é melhor,
pois ainda é clara a confusão entre
cartão pessoal e corporativo. Esse
cenário, no entanto, tende a mudar
rapidamente. De acordo com a segunda
edição da pesquisa "As Pequenas e
Médias Empresas que Mais Crescem no
Brasil", feita pela Deloitte em conjunto
com a revista Exame PME, 45% das
organizações de menor porte já
utilizavam cartões corporativos em 2007.
A parcela é considerável, mas mostra
que há ainda muito a se trabalhar,
principalmente quando se verifica que
75% delas fazem uso de cheques e nada
menos do que 91 % ainda pagam contas
por meio de boletos bancários.

Por conta disso, grandes redes de
pagamento eletrônico para o varejo,
como a Visa, têm trabalhado para
incentivar o uso do cartão nas empresas.
As facilidades permitidas pelo cartão
empresarial são destacadas em seu site:
segurança, praticidade, opção de decidir
a data de pagamento aos fornecedores
e possibilidade de ser usado em mais
de 26 milhões de estabelecimentos

no mundo. A Mastercard, por sua
vez, destaca na internet seus produtos
customizados para micro, pequenas,
médias e grandes empresas, além do
setor público.

Novos filões
No âmbito da Pessoa Física, dois
fenômenos ocorreram em 2007:
quem já tinha cartão aumentou seu
ticket médio anual e novos usuários
surgiram, principalmente advindos
de um período pós-informalidade ou
de classes de menor poder aquisitivo,
que mudaram de faixa recentemente.
"Existe um espaço muito grande para
a oferta de cartões, como substituição
aos tradicionais meios de pagamento
em Pessoas Físicas e Jurídicas", afirma
Cesário Nakamura, diretor de Produtos
de Cartões do Bradesco. O desempenho
da economia ajudou a impulsionar
os cartões em ambientes até então
dominados pelo papel-moeda, como
táxis e feiras livres. Por isso, o Bradesco
tem realizado programas-piloto com
taxistas e feirantes.

A substituição dos tradicionais meios
de pagamento cresce especialmente
na base da pirâmide social. Em
meados de 2007, 22% dos
brasileiros com renda mensal
entre R$ 150,00 e R$ 500,00 já
possuíam cartões de crédito. Esse
público é atraído pelas vantagens
do produto, como crédito pré-
aprovado e parcelamento da
fatura. Para Clodomir Félix, sócio da
Deloitte líder para o atendimento
às instituições financeiras, a
disseminação dos cartões como
meio de pagamento deve se
acelerar nos próximos anos.
"A tendência de ampliação
do nível de bancarização das
populações de mais baixa renda
tende a gerar um número
crescente de pessoas dispondo
de cartões para consumo. Isso
ajudará a consolidar esse meio
de pagamento em um país
cujo potencial de expansão
dos serviços financeiros ainda
tem muito a ser explorado",
avalia.

Márcia Ogawa, da Deloitte:
mudança cultural para ampliar uso
do cartão no meio corporativo

Essa conjuntura ajuda a explicar o
sucesso dos cartões de crédito private
labe/ (que levam a marca da empresa,
geralmente, uma rede varejista), como
o que as Casas Bahia têm em parceria
com o Bradesco. Os bancos, por sua vez,
enxergam uma grande vantagem nesse
nicho. "O cartão nos ajuda a fidelizar
o cliente, já que está diretamente
associado à conta corrente, e a oferecer
outros tipos de produtos, como seguro
e título de capitalização, entre um
portfólio imenso de ofertas", explica
Nakamura. A expansão dos private
labels trouxe grandes negócios para
a CSU CardSystem, especializada no
processamento de cartões e em serviços
como ca// center, suporte e gestão de
programas de fidelização. Ela fechou
2007 com uma base de 17 milhões de
cartões processados e um crescimento
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Novas tecnologias criam o dinheiro do amanhã
Os tradicionais cartões devem evoluir
para oferecer facilidades e recursos aos
usuários. Uma série de novas tecnologias
já começa a se disseminar no Brasil:

2008, o ano do chip - A substituição
da tarja magnética do cartão peio chip
deve avançar. Para Luiz Guilherme
Roncato, diretor da área de Advanced
Payments da Mastercard Brasil, 2008
será o ano da consolidação do mercado
de chips, com a migração definitiva
dos grandes emissores para essa
tecnologia, o que não excluirá a tarja
magnética, que continuará existindo
para viabilizar o uso do cartão em
terminais que só lêem cartões desse
modelo. Para a Mastercard, o chip é
uma ferramenta para evitar fraudes e
também uma plataforma de negócios.
"Enquanto o cartão de tarja magnética
é passivo, o de chip pode receber
atualizações e ter programas de
fidelização implementados, entre outras
possibilidades", explica. A Mastercard
deve usar a tecnologia também para
combater hackers na internet.

Sem contato - Na hora de pagar, não será
mais preciso passar o cartão em um Point
of Sale (PÔS) e assinar um recibo. Essa é a
idéia do cartão por aproximação ou sem
contato, mais conhecido por contactless,
que poderá ainda ser agregado à
tampa da bateria do celular ou em um
chaveiro. Ele tende a fazer sucesso entre
usuários de compras de baixo valor em
ambientes que pedem agilidade, como
filas de fast food, cinemas, pedágios e
transportes coletivos. Há perspectivas
de que seja lançado no Brasil ainda em
2008. Roncato, da Mastercard, aposta
na sua aceitação. "Ao tirar o dinheiro
de circulação, os estabelecimentos terão
resolvido problemas como transporte
e roubo de dinheiro", explica.

Pagamento via celular - O chamado
mobile payment é uma tendência no
Brasil e no mundo. Até 2010, 10% das 50
bilhões de transações financeiras ocorridas
no País serão realizadas em aparelhos
móveis, como celulares, smartphones e
PDAs (computadores que cabem na palma
da mão), segundo a Federação Brasileira

de Bancos (Febraban). O próprio Banco
Central tem interesse no desenvolvimento
dos celulares, pois teria impacto positivo
na inclusão de pessoas de baixa renda
no mundo dos pagamentos eletrônicos.
A fase atual de seu desenvolvimento
é de discussão do modelo de negócio
a ser adotado.

de quase 40% em relação a 2006,
conquistando contratos com Carrefour,
Porto Seguro e Omni Financeira.

Com 7 milhões de usuários de seu
cartão próprio Carrefour, que limitava
o uso apenas nas lojas da marca, a
rede varejista passou a atuar, desde
novembro, com um cartão de crédito
híbrido, em parceria com a Visa.
Com isso, os clientes podem usar
o cartão livremente em qualquer
estabelecimento que aceite essa
bandeira. O processamento a cargo da
CSU CardSystem confirma a tendência
•de migração dos cartões private label
simples para cartões de crédito híbridos
(private label e "bandeirado"). Para
2008, Wanderval Alencar, diretor-
executivo da CSU, prevê a entrada
de novas redes do varejo no modelo
de cartão bandeirado, o que ajudará
a potencializar ganhos, fidelizando
o cliente e trabalhando em ofertas
e premiações.

Obstáculos a superar
Apesar das ótimas perspectivas, uma
série de desafios se apresenta no
mercado, como o risco de fraudes, pela
ação de quadrilhas especializadas. Em

uma época em que três quartos do total
comercializado pela internet envolvem
cartões de crédito, a preocupação com
o vazamento de informações ganha
importância ainda maior. A boa notícia
é que as tecnologias para evitar fraudes
no cartão eletrônico têm melhorado
nos últimos anos e a consolidação de
tecnologias, como o chip, pode acelerar
esse processo (leia acima).

De acordo com Robson Calil Chaar,
sócio da área de Consultoria em Gestão
de Riscos Empresariais da Deloitte, o
aprimoramento dos sistemas de controle
é fato, mas muitos problemas ainda
acontecem. "As perdas financeiras
decorrentes de fraudes ainda são
expressivas e há muito espaço para
melhorias no desenvolvimento de
tecnologias e procedimentos de
controle", diz Calil. Ele lembra que
a gestão de riscos nesse segmento
envolve um processo cíclico porque, por
características do próprio negócio, a
vulnerabilidade costuma ser descoberta
antes da solução. "Identifica-se o
problema somente quando ele já se
materializou. A solução é reativa,
portanto, e quanto mais complexidade
houver no desenvolvimento dessas

tecnologias, maior será o nível de
dificuldade para controlar os riscos",
complementa.

No caso dos cartões de crédito, as
instituições batalham para enfrentar
outro grande desafio: melhorar sua
imagem frente ao usuário, que reclama
não apenas dos juros cobrados. Esse
setor é campeão em reclamações
na área de assuntos financeiros da
Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor (Procon) de São Paulo,
que registra protestos envolvendo
supostas cobranças indevidas, problemas
relacionados a contratos, lançamentos
não-reconhecidos na fatura e envio de
cartões sem solicitação. A inadimplência,
por sua vez, é outra forte preocupação
desse mercado. Conforme estudo
elaborado pela consultoria econômica
Austin Asis a partir de dados da Serasa,
cerca de um terço da inadimplência no
Brasil abrange cartões de crédito, o que
explica o enfoque de algumas ações
publicitárias recentemente desenvolvidas,
fazendo uso do lema "cartão de crédito
- use-o sempre a seu favor".

Para mais informações sobre este
tema, acesse www.deloitte.com.br.
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