
Quando a inflação brasileira vivia às
alturas, o cartão de crédito era uma
das poucas armas que o consumidor
tinha para se proteger das mudanças
repentinas de preços. Porém, poucos
conseguiam colocá-lo em prática,
já que uma pequena parcela de
estabelecimentos mantinha os valores
registrados nas etiquetas nas vendas
por esse sistema. Ilegal ou não, a
justificativa era a de que a corrosão
inflacionária entre ô período da venda
e o do recebimento das operadoras
dos cartões e os altos encargos
administrativos por elas cobrados
se traduziam em um negócio que
não compensava. A devolução da
confiança aos comerciantes veio com
a estabilidade econômica iniciada em
1994 com o Plano Real e fortalecida,
a partir do ano 2000, com a melhoria
do poder de compra do consumidor,
que o levou a se "liberar" de diversas
demandas reprimidas.

Deixar de atender a essa necessidade,
portanto, era uma forma de ser
barrado pelo mercado. Para atrair os

consumidores, os estabelecimentos
não só passaram a aceitar novamente
os cartões de crédito, como também
em alguns casos a transformá-
los em "cheques pré-datados
eletrônicos" modalidade em que é
possível dividir a compra em várias
parcelas sem a cobrança de juros.
Como conseqüência, o número de
portadores do chamado "cartão de
plástico" disparou. Em 2000, de acordo
com levantamento "Indicadores do
Mercado de Meios Eletrônicos de
Pagamento" divulgado pela Itaucard,
haviam 28,6 milhões de cartões em
circulação. No final do ano passado,
o montante era de 93 milhões. Nesse
período, o número de transações
saltou de 720 milhões para 2,4
bilhões, um aumento de 233%. O
volume transacionado acompanhou
a evolução: de R$ 48,4 bilhões
movimentados em 2000, registrou
R$ 183,1 bilhões em 2007. Para esse
ano, Fernando Chacon, diretor de
marketing de cartões do Itaú, estima
que o faturamento alcançará RS 216
bilhões, com cerca de 104 milhões de

cartões em poder de quase 32 milhões
de brasileiros. Ou, na média, quase
três cartões para cada um deles.

A evolução dos números mostra que
o consumidor está trazendo o cartão
de crédito cada vez mais perto do seu
dia-a-dia. Não importa se a despesa
é com a "corrida" do táxi ou com o
cafezinho no bar da esquina. Tudo
pode ser pago por seu intermédio. Essa
preferência tem reduzido o número
de emissão de cheques, que cai ano
a ano. Em 2000, de acordo com a
rnesma pesquisa, foram compensados
2,63 bilhões de cheques, contra 1,53
bilhão em 2007. "A substituição mostra
o amadurecimento do consumidor
e a expectativa é que ela se acentue"
afirma Chacon, que entende que
o cartão de crédito é o meio de
pagamento mais seguro. "Em caso de
fraudes, se elas forem comprovadas o
cliente não sofre prejuízos" enfatiza.

Com uma média de R$ 75 por
transação, a indústria do "plástico"
segundo analistas financeiros, tem



um espaço muito grande para crescer.
Sua utilização está concentrada nos
estabelecimentos de médio porte para
cima. Mas com a sinalização de se
firmar corno um meio de pagamento
comum entre os consumidores do
segmento de baixa renda, a expectativa
é que os de menores portes partam
maciçamente para a adesão. A
metade dos consumidores dessa
faixa (52,5%) usa o cartão como meio
de financiamento de compras sem
juros. A estimativa é que eles sejam
responsáveis por R$ 85,6 bilhões das
transações deste ano, um crescimento
de 137% em relação a 2003. Esse tipo
de venda tem sido um atrativo na
conquista de novos usuários. "Para os
pequenos comerciantes, porém, nem
sempre é interessante, já que por não
terem força de negociação junto às
operadoras, podem ter de arcar com
os encargos, como se a venda tivesse
sido financiada" reforça Chacon.

]á para os bancos é um segmento
bastante atrativo. Além de cobrar

taxas que variam entre 4% e 5% sobre
cada transação, têm a possibilidade de
financiar as parcelas e de ganhar com
os prazos de transferência dos valores
das operações para as contas dos
lojistas, em média, um mês. O volume
movimentado pelos cartões oferecidos
pelo Bradesco, cerca de 27,2 milhões
-, por exemplo, movimentaram no
ano passado RS 8,28 bilhões, um
crescimento de 47,2% em relação
a 2006. Outra instituição com um
volume expressivo foi o Unibanco, que
registrou uma expansão de 35,6% em
2007, atingindo R$ 6,87 bilhões.

Além dos tradicionais cartões de
crédito, o fortalecimento da economia
impulsionou o surgimento dos private
label, cartões com marcas próprias dos
varejistas criados como uma forma
indireta de concessão de crédito aos
consumidores de baixa renda e, assim,
fidelizá-los. Mas diante da limitação
de sua utilização, essas empresas
passaram a adotar um sistema híbrido,

como forma de agregar valor aos
clientes. Suas marcas foram associadas
à bandeiras conhecidas como
Mastercard e Visa, o que permite que
freqüentem outros estabelecimentos.
E mais; podem contar com serviços
como assistência residencial 24
horas, que prevê a utilização de
profissionais para consertos de
pequenos "dissabores domésticos"
- como o de ter de providenciar
uma nova chave para a porta da sala
- condições especiais na aquisição
de produtos e o não pagamento de
anuidades. Oferecem também serviços
financeiros atrelados aos cartões,
como seguro contra perda e roubo.
Tudo isso por valores pequenos que
não pesam no bolso do usuário. Mas
diante da quantidade de cartões que
circulam - cerca de 120 milhões, de
acordo com a pesquisa "Estratégia de
Integração Vertical no Mercado de
Cartões Private Label" elaborada pelo
consultor financeiro Marcelo Gonzales
Coelho, isso representa uma receita
considerável. L
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